
Cursusreglement van Honden Opleidings- en Gedragscentrum 

Zeeland 
 

Bij inschrijving voor een cursus gaat u akkoord met het cursusreglement 

 
Beste Cursist(e), U ziet hier onder (helaas) een hele waslijst aan regeltjes. 

Deze regeltjes zijn er ter bescherming van u en uw hond en van ons.  
 

Algemeen 
1. Het resultaat van de cursus die u volgt is afhankelijk van uw eigen 

inzet. Honden Opleidings -en Gedragscentrum Zeeland kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag wat uw hond vertoond. U 

blijft altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond.  
2. Indien de cursist een lichamelijke correctie aan zijn/haar hond toedient 

of schreeuwt tegen de hond dan eindigt de totale cursus en dient de 
cursist onmiddellijk het terrein te verlaten. Dit voor rekening van de 

cursist. 
3. Honden blijven op en om ons terrein altijd aan de riem!   

4. Raak andermans honden niet aan, zonder toestemming van de 

eigenaar. 
5. Honden mogen buiten nooit alleen gelaten worden. 

 
Gezondheid van uw hond 

1. Indien uw hond lichamelijk niet in orde is (diarree, braken) dient u 
eerst telefonisch contact op te nemen met de instructeur/instructrice om 

te overleggen of het verstandig is om met uw hond naar de cursus te 
komen. 

2. Indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft, zoals bijvoorbeeld 
giardia, oormijt en kennelhoest, dient u telefonisch contact op te nemen 

met de instructeur/instructrice. U kunt pas weer deelnemen aan de cursus 
als uw hond gezond is verklaard door uw dierenarts. 

3. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de 
instructeur/instructrice betreffende de lichamelijke gezondheid van de 

hond dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met zijn/haar 

dierenarts. 
 

Cursus 
1. De instructeur/instructrice van Honden Opleidings -en Gedragscentrum 

Zeeland, hebben het recht om inschrijvingen te weigeren. 
2. Cursusgelden dienen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Is 

hier niet aan voldaan dan wordt u niet tot de cursus toegelaten. Zie 
hiervoor onze betalingsvoorwaarden. 

3. In overleg mag de cursus in meerdere termijnen betaald worden. 
4. Er is geen restitutie van lesgelden. 

5. Lessen zijn persoons/gezinsgebonden en niet overdraagbaar 
6. Honden Opleidings- en Gedragscentrum Zeeland, is niet 

verantwoordelijk en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 



eventueel letsel, beschadiging en/of diefstal van eigendommen in, of 

rondom de trainingslocatie. Deelname aan de cursussen is geheel 
voor eigen risico. Controleer dus uw AVP-verzekering (AVP=Wettelijke 

Aansprakelijkheid=W.A. verzekering). 

7. De cursist dient lichamelijk in staat te zijn de hond onder controle te 
houden. 

8. Het is verstandig om kleding en vooral schoenen aan te trekken die 
afgestemd zijn op het trainen van honden. 

9. Honden Opleidings- en Gedragscentrum Zeeland is te gast op het 
terrein van de Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder. Houdt uw hond 

buiten ten alle tijde aan de riem. De ontlasting van uw hond dient u op te 
ruimen en te deponeren in de zinken poepemmer. 

10. Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed 
passende halsband of tuigje en een riem van ca. 1.60-2.00m. 

Slipkettingen, touwen en flexilijnen(rolriemen) zijn NIET 
toegestaan. 

 
 


