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Algemene voorwaarden   
  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die 

cursist/cliënt aangaat met Fun4dogz. 

 

Inschrijving en betaling: 

 

• 7 dagen na ondertekening van het inschrijfformulier voor de diverse trainingen is de 
inschrijving definitief en kan er niet meer geannuleerd worden.   

• Na het retour sturen van het intakeformulier voor honden massage is de massage afspraak 
bindend en is er sprake van betalingsverplichting. 

• Na schriftelijke aanmelding is de cursist/klant verplicht het verschuldigde bedrag per 
bankoverschrijving te voldoen. 

• Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk vóór 

- aanvang van de eerste les 
- de eerste les van de maand (maand abonnement)  
- de massage afspraak  

middels bankoverschrijving voldaan te zijn.   

• In geval van niet tijdige betaling behoudt Fun4dogz zich het recht om cursist niet deel te 
laten nemen aan de cursus/ de massage afspraak te annuleren. Dit ontslaat de 
cursist/klant echter niet van zijn betalingsverplichting. 

• Er wordt een maandabonnement of compleet pakket afgenomen.  

• Wanneer men niet bij een les aanwezig kan zijn dient dit mondeling of schriftelijk gemeld te 
worden aan de instructeur.  

• Massage afspraken welke geen doorgang kunnen vinden dienen uiterlijk 24 uur van te 
voren schriftelijk afgemeld te worden. 

• Gemiste lessen kunnen niet worden gerestitueerd. Inhalen van een gemiste les Fun Class 
kan alleen in dezelfde kalendermaand en slechts daar waar plek is in de groep. Dit altijd in 
overleg met de instructeur. Voor alle overige cursussen is er geen inhaal mogelijkheid.  

• Wanneer men een maand abonnement afneemt is het mogelijk om voorafgaand aan het 
versturen van de maandfactuur door te geven dat men een bepaalde datum niet aanwezig 
kan zijn. Dit dient altijd vóór de 23ste van de voorafgaande maand via de mail 
doorgegeven te zijn, alleen dan komt men in aanmerking voor een verminderd 
maandbedrag. Een minimum van 2 lessen per maand is verplicht wil men zijn plek in de 
groep behouden. Uitzondering hierop zijn vakanties; 2x per jaar mag het abonnement 
gedurende een hele maand onderbroken worden met behoud van de plek in de groep.  

• Indien door ziekte en/of overmacht van de instructeur de lessen uitvallen, zullen deze op 
een later tijdstip worden ingehaald of wanneer dit niet mogelijk is, worden gerestitueerd.   
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Deelname aan cursussen: 

• De hond is bij voorkeur getiterd óf via het leeftijdsschema ingeënt, op verzoek kan de 
eigenaar hier bewijs van overleggen. Alleen de DHP titer danwel enting is verplicht, Lepto 
of KC (Kennelhoest) zijn niet verplicht. Voor honden welke uit het buitenland komen is 
daarnaast een geldige Rabiës enting vereist.  

• Pups welke in Nederland zijn geboren en getogen mogen vanaf een leeftijd van 8 weken 

deelnemen aan de Puppy Class. Honden welke in het buitenland zijn geboren of getogen 

mogen deelnemen aan de diverse cursussen wanneer ze een geldige Rabiës enting 

hebben en wanneer ze minimaal 1 maand in Nederland zijn; dit komt neer op een minimum 

leeftijd van 20 weken oud.  

• Trainingen worden uitsluitend aan volwassenen gegeven, kinderen kunnen bij uitzondering 
met de hond trainen wanneer de instructeur dit mogelijk acht en altijd in aanwezigheid van 
een begeleidende volwassene.  

• Deelnemers van de Puber Class dienen een eigen muilkorf voor de hond aan te schaffen 
om de training thuis verder te kunnen voortzetten.  
 

• Indien de instructeur dit nodig acht voor een ieder zijn veiligheid, kan men verplicht worden 
de hond uitsluitend met een (goed passende) muilkorf op het trainingsterrein toe te laten.  

• Zieke honden kunnen niet worden toegelaten in de les. De cursist zal te allen tijde 
vóórafgaand aan de les contact opnemen met de instructeur wanneer de hond recent ziek 
is geweest, diarree heeft, of recent diarree heeft gehad.   

• Loopse teven worden alleen na overleg met de instructeur eventueel toegelaten tot de les. 
Daarbij wordt als extra voorwaarde gesteld dat de hond op het terrein een loopsheidbroekje 
inclusief inlay dient te dragen. 

• De hond dient minimaal 3 uur vóór aanvang van de les gegeten te hebben. De hond ná de 
les eten geven is uiteraard ook mogelijk.   

 
Voorwaarden voor massage: 
 
• De Klant verstrekt juiste informatie over de fysieke & mentale conditie van de Hond (contra-

indicaties) zodat Fun4dogz kan inschatten of massage mag worden toegepast.  
 

• Indien de klant niet de juiste informatie heeft verstrekt en/of heeft achterhouden en 
Fun4dogz dit constateert tijdens een sessie, wordt het normale tarief in rekening gebracht 
zonder dat massage plaatsvindt. 

 

• Indien Fun4dogz dit nodig acht zal er een schriftelijke goedkeuring van de dierenarts 
overlegd dienen te worden om te mogen masseren. Indien de klant deze niet kan 
overleggen tijdens de sessie wordt het normale tarief in rekening gebracht zonder dat 
massage plaatsvindt.  
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Voorwaarden voor massage (vervolg): 

 
• De klant is altijd aanwezig tijdens de massage.  

 

• De klant zorgt ervoor dat de massage in een rustige omgeving kan plaatsvinden (thuis).  
 

• De klant geeft de hond na de massage de tijd en rust om de effecten van de massage te 
kunnen verwerken. Liefst plant de klant geen aansluitende activiteiten met de hond na de 
massage.  

 
 

Algemene terrein regels: 

• De hond draagt een platte halsband met gesp- of kliksluiting of een normaal borsttuig met 
daaraan een lijn van ongeveer  1,50 m. Flexilijnen zijn tijdens de lessen niet toegestaan. 
Een aan de riem bevestigde poepzakjeshouder dient voor iedere les verwijderd te worden. 
De gebruikte lijn dient van een normaal handvat te zijn voorzien, zogenaamde politielijnen 
raden wij af tijdens de training.  

• De hond dient voor aanvang van de les goed uitgelaten te zijn. Indien de hond tijdens de 
training toch zijn behoefte doet dient dit opgeruimd te worden.  

• De honden niet laten plassen op het trainingsveld, tegen de omheining van het 
trainingsveld en/of tegen de trainingsmaterialen. Wanneer een hond toch op het 
trainingsveld, tegen de omheining van het trainingsveld en/of tegen de trainingsmaterialen 
aan plast dient de eigenaar van de hond dit schoon te maken met door Fun4dogz 
beschikbaar gestelde schoonmaakmiddelen.  

• Het is niet toegestaan de honden op het terrein te laten graven 

• Alle honden dienen op het trainingsveld aangelijnd te zijn. Het is niet toegestaan om 
honden te laten snuffelen en/of spelen met elkaar.   

• Om overdracht van bepaalde ziektes te voorkomen staan op het trainingsterrein GEEN 
drinkbakken voor de honden. Wanneer u vind dat uw hond tijdens de les behoefte heeft 
aan water, dient u zelf een drinkbak mee te nemen, die op het terrein gevuld kan worden. 
Ook raden wij af om andere honden uit de bak van uw hond te laten drinken. 

• Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming de binnenruimte op eigen 
gelegenheid te betreden. 

• Fun4dogz is gevestigd in een pand met diverse andere bedrijven in de nabijheid van 
woningen. Om geen overlast te veroorzaken wordt overmatig blaffen niet getolereerd. 
Wanneer een hond toch overmatig blijft blaffen en de eigenaar geen maatregelen neemt, 
zal deze cursist verzocht worden de les te verlaten. 
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Schade en aansprakelijkheid: 

• Wanneer de cursist, of diens hond schade toebrengt aan trainingsmaterialen of het 
trainingsveld, zullen vervangings- en/of herstelkosten hiervan in rekening gebracht worden 
aan de cursist.   

• Wij zijn niet aansprakelijk voor vermiste eigendommen of schade toegebracht aan derden. 

• Fun4dogz en de trainers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die 

door, of aan de hond van de cursist/klant of de cursist zelf is veroorzaakt voor, tijdens of na 

de training/massage (kijk de voorwaarden in uw WA verzekering na). De cursist/klant blijft 

te allen tijde - dus ook tijdens de training/massage - verantwoordelijk voor de gedragingen 

van zijn hond, alsmede de gevolgen daarvan.   
 

• Fun4dogz is niet aansprakelijk voor letsel aan de hond & de kosten hieruit voortvloeiend 
ten gevolge van de massage als dit voortvloeit uit contra-indicaties die niet gemeld waren 
of niet zichtbaar waren ten tijde van de massage van de hond.  
 

 

Copyright en gebruik beeldmateriaal: 

• Alle door Fun4dogz verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van 
Fun4dogz. Deze mogen nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Fun4dogz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden 
gebracht. 

• Tijdens de trainingen en massage sessies worden er met regelmaat foto’s gemaakt van de 
honden en hun begeleiders.  

   Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer ermee akkoord dat deze 
   foto’s door Fun4Dogz gebruikt worden voor diverse doeleinden.   
 


