Huisregels

Voor het volgen van lessen bij De Outsiders gelden een aantal regels.
Wij zijn te gast bij Ponyboerderij Oostromshoeve en verwachten van u als cursist dat u zich aan
deze regels houdt.
























De hond dient op het terrein aangelijnd te zijn.
U dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Dit voorkomt onrust
en verstoring in de les.
Tijdens de les dienen alle honden aangelijnd te zijn. Laat de honden onderling niet met
elkaar spelen of aan elkaar snuffelen en houdt onderling voldoende afstand van elkaar.
De hond mag alleen los op aanwijzing van de trainer.
Let op uw hond en indien de hond ongewenst gedrag vertoont, grijpt u in. U bent te allen
tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw hond.
Laat uw hond, voordat u naar de les komt, goed uit. Eventuele ongelukjes op het terrein en
in de bak dient u zelf op te ruimen.
Tijdens de training mag er niet worden gegeten en/of gerookt. In de bak geldt een
rookverbod.
Om te kunnen trainen dient u minimaal 16 jaar of ouder te zijn, tenzij anders
overeengekomen.
Kinderen mogen, in overleg met de instructeur, met de hond trainen, echter dient er altijd
een ouder aanwezig te zijn.
Tijdens de les traint één persoon met de hond. Toeschouwers zijn welkom, maar dienen
buiten de bak te blijven.
Loopse honden zijn bij de Agility toegestaan. Geef dit door aan uw instructeur zodat we er
rekening mee kunnen houden.
Indien door weersomstandigheden de lessen niet doorgaan wordt dit vermeld op de Website
en op de Facebook pagina.
Uw hond dient ingeënt te zijn conform de voor de hond geldende leeftijd.
Zieke honden en/of honden met een blessure zijn uitgesloten van de training.
U dient een W.A.-verzekering voor uw hond(en) te hebben.
U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die uw hond kan
veroorzaken. Deelname aan de les/cursus is geheel voor eigen risico.
U bent aansprakelijk voor alle schade welke door u, uw meegebrachte bezoekers of door uw
hond(en) aan personen of aan goederen van derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor
schade aan materialen van De Outsiders, aan haar medewerkers en/of aan de locatie waar de
lessen plaatsvinden.
Trainingsgroep De Outsiders is niet aansprakelijk voor welke schade, letsel of diefstal dan
ook m.b.t. de cursist, eigendommen van de cursist, hond(en) van de cursist of aan derden
veroorzaakt, voor, tijdens of na de les.
Indien u een keer niet aanwezig kunt zijn, geef dit dan tijdig door aan uw eigen trainer, of
via afmelden@deoutsiders.com
Voor vragen kunt u bij uw trainer terecht. Probeer dit echter wel zoveel mogelijk voor of na
de les te doen.
Na betaling is er geen mogelijkheid tot teruggave van het cursusgeld.
Zet uw mobiele telefoon tijdens de les op stil en/of uit.

