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Om deel te nemen aan onze trainingen moet je hond sociaal zijn naar zowel mensen als
honden.
Zorg dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
Neem zelf poepzakjes mee en gebruik ze als het nodig is.
Je hond altijd aangelijnd houden behalve tenzij de (assistent) instructeur je toestemming
geeft om je hond af los te laten.
Je hond moet voor zijn leeftijd voldoende gevaccineerd zijn + een kennelhoest enting gehad
hebben.
Als je hond loops- of ziek is kan je niet aan een groepstraining/groepsactiviteiten
deelnemen.
Afmelden voor een training wordt op prijs gesteld (via sms of what’s app).
De minimumleeftijd van de geleider is 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen
uitsluitend na overleg met de instructeur als geleider deelnemen aan een training.
Bezoekers zijn welkom om bij de trainingen aanwezig te zijn. Zij mogen aan de zijkant van
het veld toekijken (bij de koffietafel).
Kinderen jonger dan 6 jaar zijn welkom, maar alleen onder begeleiding van een
volwassene.
Slipkettingen/sliphalsbanden en uitrolriemen/flexlijnen zijn niet toegestaan in de training.
Afval, lege koffiebekers etc. zelf opruimen (in plastic tas bij de koffietafel).
Deelname aan de trainingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Als
eigenaar/geleider van de hond blijf je te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van je
hond.
Volg aanwijzingen van de (assistent) instructeurs op in geval van calamiteiten of incidenten
tussen honden.
Hondenschool Loebas heeft te allen tijde het recht om een hond-eigenaar combinatie
toegang tot een training of de trainingslocatie te ontzeggen voor hen moverende redenen.

Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering
● Als je wilt deelnemen aan een van onze cursussen of anderszins een training bij ons volgt,
dien je te beschikken over een geldige Aansprakelijkheidsverzekering die ook schade (aan
mensen, dingen of dieren) veroorzaakt door je hond dekt.
Wij adviseren hondenbezitters om:
● comfortabele-, waterdichte- en vuil-bestendige schoenen/kleding te dragen tijdens de
trainingen
● een 3-standenriem of trainingsriem van ong. 120-150 cm te gebruiken tijdens de training
● gebruik 2-3 verschillende soorten, voor je hond erg aantrekkelijke- en zachte-,
voerbeloningen
● laat je hond voor aanvang van de training kort uit
● geef je hond tot 1,5 uur voor de training geen maaltijd.
● Tijdens de training een halsband én een z.g. h-tuig te gebruiken (hondentuig dat over het
hoofd van de hond wordt omgedaan, met twee sluitingen aan de zijkant van het tuig). Meer
info: http://www.dogfysion.nl/tuigjes/

Trainingslocatie Landsmeer: grasveld op de hoek Sportlaan/’t Luijendijkje in Landsmeer
Hondenschool Loebas is een handelsnaam van Innodogs, KVK-nummer: 62147897.

