Algemene Voorwaarden Door het deelnemen aan de cursus accepteert u de algemene
voorwaarden/huisregels. Het niet naleven van deze algemene voorwaarden/huisregels kan
leiden tot het door Hondenschool Pack Leader eenzijdig beëindigen van de cursus zonder
restitutie van het cursusgeld. Algemeen
: ● Honden zijn zonder toestemming niet toegestaan
in de kantine ● De honden moeten op het terrein aangelijnd blijven, tenzij uw instructeur
toestemming geeft om de honden los te laten ● Honden dienen volledig geënt te zijn (pups
in ieder geval 1 keer, 2 de enting moet rond 9 weken gegeven worden). Enting tegen
kennelhoest wordt sterk aanbevolen (dit is dus geen verplichting). Inentingsboekje dient u de
eerste les mee te nemen ● In geval van twijfel aangaande de gezondheid van de hond dient
vooraf telefonisch overleg te zijn (kennelhoest, soms diarree, en bepaalde huidziekten,
mijten kunnen besmettelijk zijn voor de andere honden). ● Bij ziekte van de hond kunt u het
beste zonder hond naar de les komen kijken, zodat u toch kunt oefenen thuis. ● Uw leeftijd
is minimaal 16 jaar, kinderen onder begeleiding van een volwassene ● Toeschouwende
kinderen zijn niet toegestaan op het lesveld, m.u.v. de puppylessen ● Op het gehele terrein
is het niet toegestaan dat kinderen rennen ● Door extreme weersomstandigheden kan de
Hondenschool besluiten de les te annuleren, deze lessen schuiven dan een week op ●
Lesuitval wordt gemeld op www.packleader.nl (onder ‘Nieuws & Mededelingen’), op
Facebook en via Twitter. U wordt geacht een van deze media te raadplegen voordat u naar
de Hondenschool vertrekt ● De cursus mag door meerdere personen met dezelfde hond
gelopen worden, mits deze personen op de hoogte zijn van wat er gedaan moet worden ●
Ongelukjes op het trainingsterrein dient men op te ruimen, schep aanwezig of neem zelf
poepzakjes mee ● Mocht er op het trainingsterrein gerookt worden, dan dient u zelf de
peuken op te ruimen ● Het dragen van echt bont op de Hondenschool wordt door ons niet
gewaardeerd. U zult daar op aangesproken worden www.bontvoordieren.nl ● Tijdens de
cursus kunnen er door Pack Leader foto’s en/of video-opnames worden gemaakt, die
mogelijk worden gebruikt voor pr doeleinden, door deelname geeft u toestemming voor het
gebruik van deze beelden, ● Het is cursisten en bezoekers niet toegestaan om eigen fotoen/of filmmateriaal te delen op wat voor manier dan ook. Bij ongeoorloofd gebruik of delen
staat een boete van 1000 euro per overtreding/dag.Betalingen
: ● Een inschrijving is definitief
na aanmelding● Voor aanvang van de eerste les ontvangt u per e-mail een factuur voor het
lesgeld (m.u.v. de Puppygroep) ● Het volledige cursusgeld dient bij aanvang van de eerste
les te worden voldaan of voor aanvang van de cursus o.v.v. het factuurnummer te zijn
overgemaakt ● Wanneer u besluit de cursus tussentijds te beëindigen, wordt geen geld
gerestitueerd; lessen inhalen is niet mogelijk.● Deelname aan de cursussen is geheel voor
eigen risico. Pack Leader Training & Transformation Center is niet aansprakelijk voor
schade, diefstal, verlies, ongevallen etc. op de locaties van Pack Leader. Pack Leader
Training & Transformation Center niet aansprakelijk voor ongevallen met de hond en/of
honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Pack Leader
Training & Transformation Center. Let op dat uw hond is meeverzekerd op uw WA
verzekering! Heeft u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, neem dan contact op
met de Cursusadministratie, op 06-5258 9371. Via mail kan ook op cursus@packleader.nl.
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