Algemene voorwaarden – Stichting Hondenschool Beatus Utrecht
Stichting Hondenschool Beatus Utrecht (hierna Beatus) is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 855187773. Op onze cursussen en diensten
zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hiermee wordt verduidelijkt wat u van ons kunt
verwachten en wat wij van u verwachten.

A. Algemeen
1.
2.
3.
4.

Cursist: persoon die op basis van een inschrijving deelneemt aan een cursus van of
begeleiding door de instructeurs van Beatus.
Men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen Beatus en cursist
overeengekomen blok lessen of praktijkbegeleiding(en).
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat
opzegging door één van de partijen is vereist.
Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en
dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is
overeengekomen.

B. Cursus
1.
2.
3.
4.
5.

6.

De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk,
tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
De cursisten dienen altijd het per bank of contant te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst
van de factuur. Bij in gebreke blijven zal de cursist niet meer toegelaten worden tot de les.
Indien door ziekte of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd door één van de
partijen worden cursusgelden niet gerestitueerd.
Inhaallessen worden niet verzorgd.
Beatus heeft het recht een workshop of lezing te annuleren indien het aantal inschrijvingen
lager is dan zes. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum
aantal inschrijvingen is gehaald.
Indien een cursist twee lessen of meer afwezig is zonder afmelding, vervalt zijn/haar
inschrijving. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

C. Huishoudelijk reglement
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Alle cursisten dienen vijf minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig
te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur(s) zo vroeg mogelijk, doch
uiterlijk een uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek
van de trainer(s), aangelijnd te zijn.
Tijdens het wachten op het trainingsveld, kiest de cursist een plek op het trainingsveld zodat
andere cursisten het trainingsveld op kunnen lopen zonder elkaar en de honden te hinderen.
Aangelijnde honden dienen geen contact met elkaar te maken op het trainingsveld.
Beatus wil geen overlast veroorzaken voor eigenaren en gebruikers van de panden rond het
trainingsterrein. Cursisten ruimen daartoe eventuele uitwerpselen van hun hond op en
parkeren op de aangegeven plaatsen.
Deelnemende honden worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door
gangbare periodieke entingen door een dierenarts. Indien een hond alleen een inenting voor
de ziekte van Weil heeft gekregen en verder getiterd is (waarbij aangetoond kan worden dat
de hond genoeg afweerstoffen in het bloed heeft), wordt deze ook toegelaten.
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7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Indien een hond loops is, kan in die periode niet worden deelgenomen aan de lessen.
Cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
Indien een hond lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de
instructeur(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
Indien er geen overeenstemming bestaat tussen instructeur(s) en cursist betreffende de
lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen
met de eigen dierenarts.
In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt
naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan gedragsregels onder deel E in deze
voorwaarden gedurende de training.
De instructeurs van Beatus laten géén honden toe bij de theorielessen tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld.
Als een minderjarige met de hond wil trainen, bepalen de instructeurs van Beatus of hij/zij in
staat wordt geacht als cursist deel te nemen.

D: Aansprakelijkheid
1.

2.
3.
4.
5.

(Instructeurs van) Beatus kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van
door de cursist gewenst resultaat. Daarentegen zullen instructeurs in alle redelijkheid hun
best doen.
Instructeurs van Beatus zijn niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken,
mentaal of fysiek, die de hond(en) mogelijk oploopt tijdens de training.
Deelname aan trainingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.
De cursist blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar hond(en).
Cursisten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te
hebben, die ook voor zijn/haar hond geldig is.
Beatus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen tijdens
de training.

E: Gedrags- en huisregels
1.
2.
3.

4.

Aangelijnde honden dienen geen contact met elkaar te maken op het trainingsveld.
Uitwerpselen dienen opgeruimd te worden van het trainingsveld.
Tijdens de training heeft de cursist de volgende materialen nodig en bij zich:
een leren of stoffen riem (geen uitrollijn)
een gewone halsband of een goed passend tuig (het gebruik van prikbanden,
slipkettingen en anti-trektuigen is niet toegestaan)
een speeltje dat samen met de hond kan worden vastgehouden (zonder geluid in het
speeltje)
ruim voldoende hoeveelheid beloningsbrokjes
Afhankelijk van het gedrag van de hond, kan het zijn dat een cursist ander materiaal nodig
heeft, de instructeur(s) overleggen en adviseren.
Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk een uur voor
aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Dat kan door te bellen met: 06-45493405, een
sms te sturen naar datzelfde nummer, een e-mail te sturen naar info@hondenschoolbeatus.nl
of via de Facebookpagina (facebook.com/hondenschoolbeatus) een bericht te sturen
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