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BETALINGSVOORWAARDEN 
Zodra wij het inschrijfformulier hebben ontvangen en u aan de 
betalingsvoorwaarden heeft voldaan kunt u aan de cursus deelnemen. 
Het cursusgeld kunt u naar keuze betalen 
1. Voor aanvang van de cursus per bank/giro het cursusgeld overmaken 
naar Rabobank rekeningnummer IBAN NL73RABO 0321304160 of ING 
rekeningnummer IBAN NL37INGB0003969079 o.v.v de naam van uw 
hond en de cursus (bv "Fikkie” puppycursus) tnv Honden Opleidings -en 
Gedragscentrum Zeeland. 
2. Contant op de eerste les 
 
Indien u na uw inschrijving van de cursus maar voor de daadwerkelijke 
start van de cursus annuleert dan dient u dit ons schriftelijk of per e-
mail (info@hogz.nl) te laten weten. Bij annulering van uw cursus zullen 
wij € 25,- administratie kosten bij u in rekening brengen. 
 
Indien u bent gestart met de cursus en u heeft inmiddels 
deelgenomen aan de lessen en u maakt de keuze om met de 

cursus te stoppen, dan is er is geen restitutie van cursusgelden en 
indien u vanwege persoonlijke omstandigheden niet in de gelegenheid 
bent om de cursus te volgen neem dan altijd persoonlijk contact met ons 
op zodat wij met u tot een oplossing kunnen komen om de lessen op een 
later tijdstip in te halen. 
 
M.b.t. de privélessen van de basiscursus en overige privélessen, 
indien wij met u hebben afgesproken dat u zelf over een bepaalde periode 
weer telefonisch contact met ons opneemt voor het inplannen van een 
privéles en u verzuimt om telefonisch contact met ons op te nemen, dan 
verlopen uw privélessen met andere woorden;indien u niets meer van u 
laat horen dan verlopen uw privélessen en er is dan ook geen restitutie 
van cursusgelden. 
 
Cursusgeld 
Indien u het cursusgeld niet in 1x kunt voldoen neem dan contact met ons 
op. Indien u niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan kunt u 
helaas niet deelnemen aan de cursus. 
 
INDIEN U INSCHRIJFT VOOR EEN CURSUS DAN GAAT U AKKOORD MET 
DE BETALINGSVOORWAARDEN. 
 
 
Honden Opleidings- en Gedragscentrum Zeeland is ingeschreven bij de 
kamer van koophandel onder nummer 2204.2204 ons bedrijf is btw 
plichtig al onze prijzen zijn inclusief btw. Ons btw nummer is 
NL8125.79.355 B01 
 

 


