
Huisregels 
 

Honden & snuffelen aan de lijn  
Voorafgaand, tijdens en na de les houden we veel ruimte van elkaar. De 
honden laten we niet aan de lijn snuffelen aan elkaar. Los van de lijn samen 
laten spelen is ook niet toegestaan op het terrein van Fides 
hondentraining. 

 

Vakantie 

Fides hondentraining is gesloten voor de groepslessen tijdens de vakanties 
van regio Zuid. In de zomervakantie zijn wij drie weken gesloten.  

 

Aanvangstijd  
Vijf minuten voorafgaand aanwezig zijn is ruim voldoende. Mocht je eerder 
willen komen zodat je de hond nog even kan uitlaten, is dat uiteraard 
prima! Het uitlaten doen we op de weg naast de doorgaande weg of 
tegenover de hondenschool. In geen geval laten we de honden ontlasten in 
de tuinen bij de nabij gelegen buren. Ontlasting ruimen we uiteraard op, 
ook op het hondentrainingsveld. Er is een prullenbak aanwezig. 

 

Parkeren 
Parkeren graag in de daarvoor bestemde parkeervakken. Bij voorkeur 
parkeren we de auto achterwaarts. Ook kun je de auto parkeren naast de 
doorgaande weg naast de hondenschool.  
 

Correcties 
Wij trainen welzijnsgericht. Wij accepteren absoluut geen fysieke & verbaal 
geweld tegen de honden. Wij kunnen besluiten de deelname aan de cursus 
stop te zetten mochten we dit signaleren. Er is in dit geval geen recht op 
restitutie van het inschrijfgeld.  
 



Respect 
Wij gaan op een respectvolle manier met de honden maar ook met elkaar 
om.  
 

 

 

Kinderen 
Zijn welkom! Maar wel graag op een rustige manier…. Dat betekent niet 
schreeuwen & niet rennen tijdens de lessen. Ook zijn we aardig voor de 
hond. Ouder is hier verantwoordelijk voor.  
 
Afmelding 

Heel graag zo tijdig mogelijk. Indien er door overmacht twee afmeldingen 
van een les tijdens de cursus zijn geweest, mogen deze twee lessen 
ingehaald worden voor 1 privéles op de hondenschool van 30 minuten. De 
cursist neemt hiervoor zelf contact op met de hondenschool. 

 

Leeftijd cursist(e): 
Om aan een cursus te mogen deelnemen dient de cursist(e) de leeftijd van 
16 jaar bereikt te hebben. 

 

Beëindiging cursus: 
Door betaling van het inschrijfgeld verbindt je jezelf aan de gehele cursus. 
Bij voortijdige beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie van 
cursusgeld plaats. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (waarbij er sprake 
is van overmacht)  is restitutie mogelijk. 

 

Besmettelijke ziektes: 
Als er aanwijzingen zijn dat de hond lijdt aan een besmettelijke ziekte mag 
men niet aan de cursus deelnemen. Meldt dit alsjeblieft. We gaan samen 
kijken naar een goede oplossing! 

 



Loopsheid: Loopse teven mogen niet deelnemen aan de cursus. Graag dit 
tijdig melden. We gaan dan samen kijken naar een oplossing. 

 

 

 

Aansprakelijkheid:  
De cursist(e) doet aan de cursus mee op eigen risico. Schade van welke 
aard dan ook kan nooit op Fides hondentraining & uitlaatservice worden 
verhaald. Wij raden aan om na te gaan of je verzekerd bent tegen schade 
die door de hond veroorzaakt zou kunnen worden. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan adviseren wij een W.A.- extra verzekering af te sluiten. 

 

Klachtenprocedure  

Openheid & eerlijkheid wordt enorm gewaardeerd. Als je over iets 
ontevreden bent of als je van mening bent dat fouten zijn gemaakt, 
vernemen wij dat héél graag. Wij zullen onze fouten en de gevolgen 
daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de 
toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als je ons hierover 
informeert. Bespreek ontevredenheid het liefste in een persoonlijk gesprek.  

 

 


