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• De cursus bevat 10 lessen van 45 minuten (inclusief de proefles). 
Bent u wegens omstandigheden verhinderd, dan kun u maximaal 3 lessen missen 
(deze worden er dan achteraan geplakt). Er is geen mogelijkheid om op een andere 
dag of door iemand anders de les te laten inhalen. 

 
• De training wordt steeds door dezelfde persoon gevolgd op dezelfde dag en het 

zelfde uur (u kunt na een reeks van 10 lessen wel wisselen van begeleider/dag/tijd dit 
gaat altijd in overleg met hondenschool UP) 

 
• Tijdens de les is er 1 baasje in de bak die de les volgt, andere 

geïnteresseerde/toeschouwers kunnen toekijken en de les mee volgen vanaf de 
zijkant (buiten de bak).  

 
• Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico 

 
• De deelnemende cursist/begeleider van de deelnemende hond is aansprakelijk voor 

eventuele schade die zijn/haar hond aanbrengt aan mensen, dieren, toestellen en 
overige zaken.  

 
• U dien op tijd aanwezig te zijn met een uitgelaten hond.  

 
• Als u niet kunt komen naar de cursus, ontvangen wij graag een mail met de 

afmelding. 
 

• Laat uw hond NIET eten voor de training, dit kan gevaarlijk zijn i.v.m veel beweging 
tijdens de lessen.  

 
• Laat uw hond THUIS goed uit. Doe dit ook nog voordat u de trainingshal betreedt. Dit 

zodat we ongelukjes kunnen voorkomen.  
Poept uw hond in de trainingshal of daarbuiten, ruim dit dan allertijden zelf op. 
(in de trainingslocatie niet met een zakje maar met de poepschep) 

 



 
 

• De riem die u tijdens de training gebruikt mag niet langer dan 1,5m zijn. 
Gebruik tijdens de trainingen een halsband en een riem.  
Tuigjes en flexlijnen zijn niet toegestaan.  

 
• Neem altijd voldoende beloningen mee, kleine zachte hondensnoepjes, stukjes kaas 

of worst.  
 

• Neem bij elke training een speeltje mee, het speeltje mag geen geluid maken. 
 

• Voor de mensen langs de kant vragen wij om rust en zo minmogelijk afleiding te 
voorzorgen, dit i.v.m te veel afleiding van de honden en de cursisten. 

 
• Op de website, facebookpagina en instagram zullen de eventuele wijzigingen in 

lestijden, cursusgeld, vakantie sluitingen, en andere belangrijke informatie met u 
worden gedeeld. U dient zit zelf goed in de gaten te houden.  

 
• Soms worden er foto’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden of andere 

activiteiten, deze kunnen dan op de website en social media geplaatst worden. 
Indien u bezwaar hiertegen geeft kunt u dat aangeven zodat wij hier rekening mee 
kunnen houden.  

 


