Huisregels

Voor het volgen van de lessen op onze hondenschool gelden een paar huisregels en adviezen.
Hierdoor kunnen de trainingen voor jou, je hond en de trainers soepel verlopen. Hieronder vindt je
de regels op een rijtje. We staan overigens altijd open voor vragen en suggesties.

1. Inenten en vlo-vrij
Je hond dient ingeënt of getiterd te zijn (dit geldt nog niet voor de pups tot 12 weken oud).
Je hoeft je hond niet elk jaar in te laten enten. Om teveel enten tegen te gaan is er de mogelijkheid
om je hond te laten titeren. Ontworm ook niet zomaar zoveel keer per jaar. Er zijn testsets
beschikbaar om te kijken of je hond wormen heeft. Dit alles om het overmatig gebruik van chemische
middelen tegen te gaan. Veel van dit soort middelen, entstof, ontwormingsmiddelen, antivlooienmiddelen enz, werken op het neurologisch systeem van uw hond. Daarom is het belangrijk
om eerst te testen, en dan alleen datgene te laten enten waar de hond behoefte aan heeft.

2. WA verzekering
Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor uw hond. Je dient een WA-verzekering voor je hond
afgesloten te hebben. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen valt de hond onder je gewone WAverzekering. Controleer dit voor de zekerheid en sluit indien nodig een aanvullende dekking af.
Mocht je hond schade toebrengen aan derde dan ben jij als eigenaar ten alle tijden zelf
verantwoordelijk en dien je zorg te dragen voor het herstel van de schade en de daarbij komende de
kosten.

3. Afmelden
Als je een les niet bij kunt wonen meldt je zich dan altijd (ruim van te voren) af. Dit kan telefonisch
via 06-23949414, 06-48259422. Wanneer je niet komt zonder af te melden wordt deze les
afgeschreven. Wanneer je driemaal zonder afmelding niet op de les bent geweest volgt uitschrijving,
zonder restitutie van het cursusgeld. Je plaats wordt dan vergeven aan een nieuwe cursist. Als je de
lessen toch wilt continueren kom je onderaan de wachtlijst en betaal je het cursusgeld opnieuw.

4. Zieke hond
Zieke honden kunnen niet meetrainen. Meldt je dan ook even af. Als de hond ziek is vinden wij het
fijn om af en toe door de eigenaar (telefonisch of per mail) op de hoogte gehouden te worden van
het ziekteverloop van de hond.

5. Slecht weer of te warm
Bij slecht weer hebben we een binnen locatie waar we dan trainen.
Mocht het te warm zijn om te trainen gaat de les niet door
Wanneer de les niet door gaat, bellen of appen wij je altijd af. Zodat je niet voor niets komt. Hoor je
niets, dan kun je er vanuit gaan dat de les gewoon door gaat.

6. Cursisten
We vragen je op tijd aanwezig te zijn. Je hond is altijd aangelijnd tenzij de instructeur anders zegt.
Tijdens de training mag door de cursist niet gerookt, gebeld of gegeten worden.
Let altijd zelf op uw hond en grijp in als dat nodig is, of door de trainer wordt aangegeven.
Onze instructeurs zijn altijd bereid je te woord te staan voor vragen die niet binnen de les gesteld
kunnen of hoeven te worden; Je kunt dit het beste meteen na de les doen.

7. Materiaal voor de training
Om goed te kunnen trainen heeft je nodig:
* een leren of stoffen riem
* een halsband of tuig
* een speeltje wat je samen met je hond vast kunt houden (bijv: een flos, bal met touw eraan)
* beloningen (goede beloningen waar je hond niet te lang op hoeft te kauwen en waar je hond echt
voor wil werken Voer je hond niet op de ochtend van de training (pups wel een klein beetje), zodat
hij zijn voer graag verdient als u met hem traint.
* wij trainen met een clicker (is bij het lesgeld inbegrepen)

9. Uitwerpselen opruimen
Voordat je naar de training komt, zorg dan dat je hond is uitgelaten zodat hij zijn behoefte heeft
gedaan en hij de eerste energie kwijt is. Mocht je hond daarna toch zijn behoefte doen dan dien je

dit zelf op te ruimen. Wij verzoeken je ook de hond niet op het terrein zelf uit te laten of tegen de
hekken te laten plassen.

10. Kinderen mee naar de lessen
Neem je kinderen mee? Geen probleem, ze zijn natuurlijk van harte welkom! Om de lessen waar
jonge kinderen bij aanwezig zijn zo effectief mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal
verzoeken aan je:
→ spreek met je kinderen af dat zij bij de tafel blijven zitten zodat zowel jij als de hond
geconcentreerd kunnen blijven samenwerken;
→ neem evt. speelgoed, leesboekjes, spelletjes mee zodat zij zich niet gaan vervelen, een uur
kan best lang zijn voor je kind;
→ zorg ervoor dat je bij binnenkomst de hond zelf onder controle hebt en houdt; je kind is
daar nog niet toe in staat tenzij hij/zij ouder is dan 16 jaar.

11. Plezier!
Bovenal hopen wij dat jij en je hond veel plezier zullen beleven aan de trainingen bij Challenge4dogs

