Huis en veld regels Hondenmaatje 2016 / 2020.
1. Ongelukjes door de hond worden door de eigenaar direct opgeruimd en in de
daarvoor bestemde prullenbak die buiten het veld staat gedaan
2. Plastic, papier en ander afvalmateriaal wordt ook door de cursist zelf opgeruimd in
de daarvoor bestemde prullenbak.
3. De uitvoering van de aangegeven oefeningen door jou en je hond zijn volledig op
eigen risico
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gedrag van je hond tijdens de lessen, indien
nodig wordt je geacht je hond tot orde te roepen.
5. Als je je zorgen maakt om de gezondheid van je hond, kom je niet naar de training.
Neem hierin zelf de verantwoording en laat ons dit even weten voordat de training
begint. Loopse teven mogen komen trainen maar ook dit op verantwoording van
de eigenaar zelf (hond niet los, hond in de gaten houden).
6. Betreding van het trainingsveld is op eigen risico. Hondenmaatje is op geen enkele
wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die jouw hond (of
jijzelf of mede gezinsleden) aanricht op het veld of aan een andere hond (of
persoon). Dit is ook van toepassing op schade aan derden of materialen. Je bent
zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de hond, check daarom je WA
verzekering, bij de meeste maatschappijen valt de hond onder de WA Verzekering
(bij schade)
7. De honden op het veld dragen geen slipketting of ander corrigerend materiaal.
Zorg voor een goed zittende halsband en een normale riem (minimaal 1,50) en
geen rol riem (de zogenaamde flexlijn).
8. Het trainingsveld is in een buitenwijk van Koekange, ook hier wonen mensen.
Houdt hier rekening mee als je de auto parkeert en het maken van (onnodig)
lawaai.
9. Kinderen zijn welkom tijdens de lessen maar het is de verantwoording van de
ouder om de kinderen te wijzen op de regels en ze hier aan te leren houden.
10. Na de les wordt er gezamelijk opgeruimd. Als er materialen zijn gebruikt tenmiste.
Vraag de trainer of hulp nodig is.
11. Voor de les gaan de honden niet los om te spelen (mits de trainer aangeeft dat het
kan). NA de les is er even tijd om de honden te laten spelen (maar ook hier geldt,
mits de trainer dit aangeeft).
12. Als er vragen en/of klachten zijn over Hondenmaatje / de manier van training / de
trainer of andere dingen, kan dit altijd melden bij de eigenaar van Hondenmaatje.
Samen lossen we het probleem wel op, ook hierin zullen we samenwerken.

