
Huishoudelijk Regelement Hondenschool Dussboel 

Honden zijn altijd aangelijnd op het terrein van de hondenschool, tenzij anders gevraagd wordt door de 
instructeur  om bv.. een oefening te doen. 

Tijdens de les wordt niet gerookt, ook de hal is rookvrij. Je mag roken op de aangegeven plaats voor de 
hal. 

Thuis oefenen maakt de lessen leuker. 

Is je teef loops? Zeg het wel even, maar je blijft welkom op de les. 

Kinderen zijn erg welkom tijdens de lessen, zolang een volwassen toezicht houdt. Ook mogen kinderen 
deelnemen aan de lessen vanaf 12 jaar, maar dat moet wel altijd onder supervisie van een volwassene. 

De deelname aan de cursus is voor je eigen risico. Als eigenaar ben en blijf je verantwoordelijk voor wat er 
op de hondenschool gebeurd. 

Je moet je ervan bewust zijn dat je aansprakelijk bent voor alle schade die je hond aan derden toebrengt.  

Je moet een WA-verzekering hebben afgesloten voor je hond. 

Hondenschool Dussboel is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door jezelf, je 
gezinsleden of je hond wordt aangericht. Dit geldt zowel voor schade aan derden als voor schade die aan 
de accommodatie is aangericht. 

Tips, ideeën en adviezen door de instructeurs van de hondenschool geven worden, kunnen niet leiden tot 
aansprakelijkheid van de instructeurs voor de eventuele ongewenste gevolgen van deze tips etc. De 
eigenaar blijft ten alle tijden aansprakelijke voor de gevolgen van het gedrag en het optreden van zijn hond. 

De hond moet een geldig inentingsbewijs hebben van de entingen die bij zijn leeftijd passen. Zorg er ook 
voor dat de hond geen vlooien of wormen heeft. Wij willen graag bij de eerste les het entingsboekje zien. 

Is je hond ziek door een besmettelijke aandoening zoals kennelhoest, laat het ons dan zo snel mogelijk 
weten. 

Zorg dat je op tijd bent voor de les. 

Laat je hond even uit voor de les, eventuele ongelukjes moet je wel even opruimen. 

Meld je netjes af als je niet op je les kunt komen. Deze les vervalt dan voor jouw, kan niet worden 
ingehaald. 

Als je vaste instructeur geen les kan geven, dan wordt deze les als het mogelijk is door een andere 
instructeur overgenomen. Mocht dit niet lukken laten we je weten dat de les niet doorgaat. Deze les kan 
later worden ingehaald, de lessen schuiven dan een week door.  

Toestemming gebruik beeldmateriaal. Hierbij geeft je toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s 
en films, voor onze Facebook pagina, website en studie/ opleidings-doeleinden. Dit beeld materiaal wordt 
dus door derden gezien. Wil je dit niet moet je dit zelf bij ons aangeven, graag in een mail of op het 
inschrijfformulier. Wij gaan er dus van uit dat we toestemming hebben dit materiaal te gebruiken. 

Mocht je vragen hebben over het huishoudelijk reglement dan horen we dit graag van je. 
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