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Algemene voorwaarden Hondenschool Happy Dog 

o Honden moeten volledig ingeënt zijn tegen hondenziekte (pup enting 2x), Parvo en 
kennelhoest raden wij aan (voor de kennelhoest kunt gebruik maken van onze ent actie 
zie hoofdstuk enten 20,-).  Tijdens de eerste les dient u het vaccinatieboekje van de 
hond mee te nemen, hierop zal worden gecontroleerd. Niet gevaccineerde honden 
zullen niet mogen deelnemen aan de cursus. 

o De honden hebben een niet slippende halsband (of een halsband dat als zodanig kan 
worden gebruikt) met daaraan een lijn van ongeveer 1,20 m. Flexies, rolbanden en 
slibkettingen worden niet toegestaan tijdens de cursus. 

o Gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd, Meld u zich tijdig af 24 uur van te 
voren via de website) dan kunnen wij uw les voor u doorschuiven mits dit mogelijk is in 
ons lesschema . (De lessen kunnen niet oneindig door geschoven worden, max. 6 
lessen kunt u af zeggen ) Komt u afmelding te laat binnen bent u helaas uw les kwijt. 
(Wij willen hierover geen discussie ook niet bij overmacht vanuit cursist). 

o Cursussen worden aangeboden in sessies van vijftig minuten, het aantal sessie is 
benoemt op onze website of anders over een gekomen. 

o Cursussen worden gegeven op de door Happy Dog aangewezen locaties, deze kunnen 
variëren gedurende de looptijd van de cursus. 

o In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen aan de cursus, zullen 
wij in overleg met u tot een gepaste oplossing proberen te komen. Zijn er geen opties 
mogelijk tellen de regels zoals vernoemd in de algemene voorwaarden. 

o De hond dient voor aanvang van de les uitgelaten te zijn. Indien de hond zich tijdens de 
les ontlast dient de cursist dit op te ruimen. Tijdens de cursus bent u verplicht om 
poepzakjes bij u te dragen. 

o De hond mag niet deelnemen aan de cursus indien hij binnen anderhalf uur voor 
aanvang van de cursus heeft gegeten. Dit ter voorkoming van maagtorsie of andere 
aandoeningen. 

o Happy Dog is niet aansprakelijk voor schade of vermiste eigendommen, van welke aard 
dan ook. 

o U dient WA verzekerd te zijn. Dit i.v.m. wanneer uw hond gedurende cursus, letsel of 
schade aan derden toebrengt. Happy Dog kan hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld. 

o Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op 
een later tijdstip worden ingehaald of door derden worden voortgezet. 

o Extreme weersomstandigheden vallen onder overmacht. De lessen worden een week 
verschoven. U kunt dit lezen op de site. 

o Personen die meekomen met een cursist dienen zich aan de regels van Happy Dog te 
houden. Happy Dog kan personen weigeren van de trainingslocatie. 

o Zieke of kreupele honden worden niet toegelaten. U bent verplicht ons volledig op de 
hoogte stellen van ziekte of eventuele gezondheidsproblemen van uw hond voorafgaand 
aan van de cursus. 
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o Alle honden dienen aangelijnd te zijn voor & tijdens de les. Honden mogen enkel los 
lopen op aanwijzing van de instructeur. 

o Door het aanmelden voor een cursus verplicht de cursist zich het cursusgeld en/of de 
kosten van privéles te voldoen binnen 1 week na inschrijving. Als wij van u geen betaling 
hebben ontvangen kan uw plek aan een ander gegeven worden. 

o Het aantal cursisten kan variëren per cursus. 
o Wij geven onder geen geding geld retour. Uw “leskaart” is niet overdraagbaar aan 

andere. 
o Uw e-mailadres kan gebruikt worden voor acties/aanbiedingen van Happy Dog. Uw 

gegevens worden niet aan derden verstrekt. 
o Prestaties zijn afhankelijk van combinatie, ras en oefening tussen de lessen door. 
o Tijdens de cursus kunnen er foto's / filmpjes gemaakt worden van u en uw hond die wij 

gebruiken voor onze website/facebook. Heeft u hier bezwaar hier tegen laat dit ons dat 
dan schriftelijk weten. 

o In verband met de privacy wetgeving is het niet toegestaan beeldmateriaal te maken van 
instructeurs en of medecursisten tijdens, voor of na de training zonder toestemming van 
deze. 

o Wanneer u uw betaling heeft voldaan en het inschrijfformulier heeft verstuurd, geeft u 
aan kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van 
Hondenschool Happy Dog . 
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