Hondenschool Inca: Algemene Voorwaarden
Artikel 1
Het cursusgeld dient direct na ondertekening van het inschrijfformulier bij vooruitbetaling te worden voldaan,
vallende voor de eerste maal op de datum van de aanvang van de cursus en vervolgens voor aanvang van
iedere nieuwe cursus.
Artikel 2
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht de onderhavige
overeenkomst op te zeggen en te doen eindigen. De hondentraining is niet verplicht tot restitutie van het
cursusgeld.
Artikel 3
Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de trainingsuren, door welke oorzaak dan ook, ontheft de
ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie, noch op enige
vermindering van contributie noch op enige tegenvordering hoe dan ook genaamd en te welken titel dan ook.
Artikel 4
Indien de cursist(e) verhinderd is de training bij te wonen, dient te van tevoren gemeld te worden.
Artikel 5
De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij de onderhavige trainingen zal ontvangen uitsluitend voor eigen
risico. Voor schade tengevolge van enig letsel of ongeval opgelopen aldan niet veroorzaakt door een medelid,
begeleider/trainer of hond, zal de ondergetekende reeds nu voor alsdan afstand doen van alle rechten en
aanspraken tot het instellen van enige actie tegen de trainingsgroep en diens trainers, wegens vergoeding van
kosten, schaden en interessen of anderszins als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van de training of
het zich bevinden op het trainingsveld danwel van tevoren of na afloop door welke oorzaak ook ontstaan en
aan wie dan ook opgekomen en/of het wegens het in ongerede raken van op het trainingsveld achtergelaten
danwel gebruikte voorwerpen en voorts de trainingsgroep en diens trainers te zullen vrijwaren voor
rechtsvorderingen en aanspraken van derden, al dan niet mede‐cursisten, uit hoofde van vorenbedoeld.
Artikel 6
Voorzover dit formulier, behoudens door de trainingsgroep, door meerdere personen in welke kwaliteit ook, is
ondertekend, zal ieder van hen jegens de trainingsgroep hoofdelijk en voor het geheel zijn verbonden.
Artikel 7
Het is niet toegestaan tijdens de training gebruik te maken van een slipketting of andere correctiemiddelen,
tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de trainer.
Artikel 8
De ondergetekende verklaart een afschrift van dit formulier alsmede het supplement te hebben ontvangen en
alvorens dit te hebben ondertekend van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te
gaan.
Artikel 9
Indien er sprake zou zijn van oncontroleerbaar (agressief) gedrag bij de hierboven vermelde hond, dan kan de
hondenschool besluiten om de voortzetting van de training te doen eindigen. Deze beslissing wordt genomen
door de trainer en staat niet ter discussie.

