
Algemene voorwaarden: 

• Tijdens alle cursussen die plaatsvinden bij Samen Sterk Training en Gedragstherapie 
bent u zelf verantwoordelijk voor uzelf, uw hond en eventuele schade die door u of 
uw hond wordt veroorzaakt aan derden, aan andere honden of aan mensen. 
Controleer daarom goed of uw hond WA is meeverzekerd. 

• Tijdens de cursussen dient de hond de geadviseerde materialen te dragen. Dat 
betekent: een halsband of tuig met gesp- of kliksluiting en een max. 1,30 m lijn. 

• Correctiemateriaal mag niet worden toegepast bij Samen Sterk Training en 
Gedragstherapie. Hieronder vallen onder andere de volgende materialen: slipketting, 
prikband, stroomband en alle verschillende soorten anti-trektuigen. 

• De hond dient de juiste entingen te hebben gehad en dit moet u kunnen aantonen als 
de instructeur daarom vraagt.  

• De hond dient, zowel op het trainingsveld als op het overige terrein, aangelijnd te 
zijn. Tenzij de instructeur anders aangeeft. 

• Lessen die door Samen Sterk Training en Gedragstherapie zijn afgelast worden 
automatisch verschoven of op een ander moment ingehaald. 

• Door de cursist afgelaste lessen komen automatisch te vervallen. Inhalen van lessen 
kan alleen bij uitzondering en in goed overleg met de instructeur.  

• Mocht u onverwacht verhinderd zijn laat het ons dan weten per email of telefoon, 
uiterlijk 1 dag voor aanvang van uw les. 

• Cursisten mogen geweigerd of verwijderd worden als er tijdens de cursussen bewust 
door de eigenaar angst of agressie wordt opgewekt bij de hond. 

• Cursisten jonger dan 16 jaar dienen ouderlijk toezicht mee te nemen. Samen Sterk 
Training en Gedragstherapie behoud het recht om te bepalen of een cursist jonger 
dan 16 jaar geschikt is voor de betreffende cursus. 

• Er mag niet gerookt worden tijdens de cursussen. 
• Betaling van de cursus moet plaatsvinden voor aanvang van de eerste les. De betaling 

kan ter plekke contant worden voldaan of het bedrag kan worden overgemaakt op 
NL37 RABO 0359 5525 87 t.n.v. Samen Sterk Training en Gedragstherapie. Vermeld 
hierbij de naam van de hond en de cursus waar u aan meedoet.  


