
Algemene voorwaarden hondenschool Henrieke: 

1. U dient het terrein alleen te betreden via de Europaweg te Lievelde. 
2. Om het trainingsterrein gelden de regels van een voetgangerszone. Er dient 

stapvoets (<15km/u) gereden te worden. 
3. We willen graag een poepvrije zone in en om het trainingsterrein, zorg dus dat u de 

ontlasting van uw hond netjes opruimt. Zorg dus dat u altijd poepzakjes bij u heeft. 
4. Parkeren uitsluitend in de wei bij de trainingslocatie tenzij anders geïnstrueerd door 

de instructeur/instructrice. 
5. Wanneer u verhinderd bent, kunt u zich tot 24 uur voor de cursus kosteloos 

afmelden. Daarna zal de les berekend worden. 
6. De ingekochte 10 lessen dienen binnen 12 weken na aanvang van de eerste 

cursusdag te worden gevolgd. 
7. Wanneer de les nog niet begonnen is, is het verboden zomaar het trainingsveld te 

betreden. 
8. Voorkom overmatig geblaf van uw hond en probeer hem/haar af te leiden. 
9. De volledige rekening dient voor de 1e les te zijn voldaan. 
10. Voor eventuele schade aan personen of persoonlijke eigendommen is hondenschool 

Henrieke niet aansprakelijk. 
11. De eigenaar van de hond blijft te allen tijde verantwoordelijk voor en over de hond. 
12. Hondenschool Henrieke is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade 

toegebracht aan derden door cursisten of hun honden. 
13. Het is niet mogelijk een deel van het verschuldigde cursusgeld geretourneerd te 

krijgen vanaf aanvang van de eerste (betaalde) les binnen het cursusprogramma van 
de cursist. 

14. Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn op of nabij het cursusterrein tenzij 
anders geïnstrueerd door de instructeur / instructrice. 

15. Artikel 10 van deze algemene voorwaarden blijft te allen tijde van kracht, ook 
wanneer de cursist instructies ontvangt van de instructeur / instructrice. 

16. De cursist is verplicht instructies van de instructeur / instructrice op te volgen in het 
geval van calamiteiten.


