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Je hond draagt tijdens de trainingen een halsband en bij voorkeur een z.g. y-tuig of h-tuig*.
Begroetingen tussen honden onderling zijn NIET toegestaan
Houd minimaal 3 meter afstand van andere honden.
Houd je hond aangelijnd, tenzij de (assistent) instructeur je toestemming geeft om je hond
los te laten.
Neem zelf poepzakjes mee en gebruik ze als het nodig is.
De minimumleeftijd voor deelnemers aan een groepstraining is 18 jaar.
Kinderen jonger dan 10 jaar kunnen, onder begeleiding van een volwassene, de trainingen
als toeschouwer bijwonen.
Per hond kunnen 3 personen op het veld aanwezig zijn (1 begeleider van de hond en 2
bezoekers/toeschouwers). Bezoekers kunnen, naast de begeleider van de hond, op een
van de groene banken plaatsnemen.
Uitrolriemen/flexilijnen zijn niet toegestaan op de trainingslocatie.
Slipkettingen/sliphalsbanden zijn niet toegestaan op de trainingslocatie.
Volg aanwijzingen van de (assistent) instructeurs op in geval van calamiteiten of incidenten.
Indien nodig kan je bij McDonalds van de toiletten gebruik maken, op de trainingslocatie zelf
zijn geen toiletten aanwezig.

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.
● Deelname aan de trainingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. Als
eigenaar/begeleider van de hond blijf je te allen tijde aansprakelijk voor je hond en zijn
gedrag.
Graag meenemen naar je trainingen**:
● water + bakje voor je hond
● beloningsbrokjes (in kleine stukjes)
● een (deur)matje, kleedje of handdoek voor je hond om op te liggen tijdens de trainingen
● poepzakjes
● halsband/hondentuig en een hondenriem
● een z.g. beloningsspeeltje (of flostouw of ander hondenspeeltje met een touw van ± 80
cm eraan).
*Info over hondentuigjes>>
**Op de hondenschool zijn trainingsmaterialen beschikbaar om tijdens de trainingen te lenen.
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