Huishoudelijk Reglement
Nose Work for Dogs
1: Aanmelden en betalen
Ø Bij het aanmelden heeft u kennisgenomen van-; en bent u akkoord gegaan met-; de
Algemene Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement en de Privacy Verklaring.
Ø Aanmelden kan alleen via het contact formulier op de website;
https://www.noseworkfordogs.nl
Ø De deelnemer ontvangt via de website een ontvangstbevestiging van zijn/haar aanmelding.
Ø De deelnemer ontvangt na aanmelding een E-mail ter bevestiging van de detectie
groepsles/privé detectieles/theorieles/privé coaching/workshop/seminar. Deze e-mail dient
eveneens als rechtsgeldige overeenkomst.
Ø Wij behouden ons het recht om de aanmelding pas te accepteren nadat er een (aan)betaling
is gedaan.
Ø Na aanmelding is de deelnemer verplicht het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen per
bank te voldoen (doch uiterlijk binnen 48 uur vóór de (eerste) lesdag/workshop/seminar).
Ø In geval van niet tijdige betaling behouden wij ons het recht om deelnemer niet deel te laten
nemen aan de detectie groepsles/privé detectieles/theorieles/privé
coaching/workshop/seminar.
Ø Er wordt gewerkt met strippenkaarten/losse lessen/maatwerk oplossingen.
Ø Strippenkaart geeft recht op 4, 10 of 20 detectie groepslessen, exclusief de verplichte
theorieles.
Ø De 4- en 10-strippenkaart zijn maximaal 1/2 jaar na uitgifte datum geldig.
Ø De 20-strippenkaart is maximaal 1 jaar na uitgifte datum geldig.
Ø De strippenkaart is alleen na schriftelijke toestemming van Nose Work for Dogs
overdraagbaar.
Ø Privé detectielessen/theorieles/privé coaching/workshops/seminars en andere maatwerk
oplossingen zijn niet te verrekenen met de strippenkaarten.
Ø Kiest u voor de eenmalige proefles en koopt u aansluitend een 10- of 20-strippenkaart, dan
ontvangt u deze eenmalige proefles gratis. Deze proefles wordt dan van uw 10- of 20strippenkaart in mindering gebracht.
2: Afzeggen of verzetten
Ø Restitutie lesgeld vindt alleen plaats wanneer Nose Work for Dogs een detectie
groepsles/privé detectieles/theorieles/privé coaching/workshop/seminar annuleert of een
deelnemer uitsluit van verdere deelname aan detectie groepsles/privé detectieles/
theorieles/privé coaching/workshop/seminar.
Ø Het opschorten van een detectie groepsles/privé detectieles/theorieles/privé
coaching/workshop/seminar is geen reden voor restitutie van het lesgeld.
Ø Het afzeggen van een detectie groepsles/privé detectieles/theorieles/privé
coaching/workshop/seminar is mogelijk tot 48 uur van tevoren, als er korter van tevoren
afgezegd wordt zijn wij genoodzaakt om een les in rekening te brengen cq af te schrijven van
uw strippenkaart. Deze les kan niet worden ingehaald.
Ø Restitutie van het geld van een strippenkaart is niet mogelijk, wel is deze (na schriftelijk
overleg met Nose Work for Dogs) overdraagbaar.
Ø Bij ziekte/onvoorziene afwezigheid van Nose Work for Dogs zal Nose Work for Dogs een
alternatieve datum/tijdstip nader bepalen voor het inhalen van de detectie groepsles/privé
detectieles/theorieles/privé coaching/workshop/seminar.
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Ø Indien de groepsles/privé detectieles/theorieles/privé coaching/workshop/seminar op een
feestdag valt, kan Nose Work for Dogs deze les vóór of ná deze feestdag verplaatsen.
• 1e paasdag wordt dan verplaatst naar paasmaandag of zaterdag vóór Pasen.
• Pinksterzondag wordt dan verplaatst naar Pinkstermaandag of zaterdag vóór Pinksteren.
• 1e en 2e Kerstdag vervallen alle lessen.
Ø In geval van extreme kou of hitte/of andere onvoorziene zaken, zal de groepsles/privé
detectieles/theorieles/privé coaching/workshop/seminar in overleg worden opgeschort.
3: Aansprakelijkheid
Ø Nose Work for Dogs is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal/vermissing dan
ook aan u, uw hond, uw eigendommen of derden opgedaan voor, tijdens of na de detectie
groepsles/privé detectieles/theorieles/privé les/workshop/seminar georganiseerd door Nose
Work for Dogs.
Ø De deelnemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor eventuele schade die cursist en hond
veroorzaken.
Ø Deelname aan de detectie groepsles/privé detectieles/theorieles/privé
coaching/workshop/seminar is geheel voor eigen risico.
Ø Elke deelnemer dient een WA-verzekering te hebben afgesloten waarin ook de hond expliciet
is in opgenomen.
4: Algemeen
Ø De hond dient volledig te zijn ingeënt. Bij een buitenlandse hond dient deze ook ingeënt te
zijn tegen hondsdolheid. Het inentingsboekje of titerbepaling dient vóór aanvang van de
eerste detectie groepsles/privé detectieles/privé coaching/workshop/seminar getoond te
worden.
Ø De deelnemer dient minimaal 16 jaar te zijn.
Ø Is uw hond ziek, neem dan tijdig voor overleg contact op met Nose Work for Dogs.
Ø Uw hond is ten alle tijden aangelijnd, tenzij Nose Work for Dogs anders aangeeft.
Ø Laat uw hond uit voorafgaand aan de detectie groepsles/privé detectieles/privé
coaching/workshop/seminar.
Eventuele "ongelukjes" dient u met eigen middelen op te ruimen.
Ø Voer uw hond niet té kort voorafgaand aan de detectie groepsles/privé detectieles/privé
coaching/workshop/seminar.
Ø Detectie groepslessen zijn maximaal 1uur en 30 minuten en bestaan uit maximaal 4
cursisten. Duur van een privé detectieles/privé coaching/workshop/seminar worden
separaat bepaald.
Ø Vóór aanvang van detectie groepslessen/privé detectielessen dient u deel te nemen aan de
theorieles detectie. Deze is VERPLICHT.
Ø Deelname aan de theorieles detectie is ZONDER hond.
Ø De verstrekte informatie tijdens de theorieles detectie/detectie groepslessen/privé detectie
lessen/privé coaching/workshops/seminars zijn vertrouwelijk en mogen niet zonder
schriftelijke toestemming van Nose Work for Dogs aan derden worden verstrekt.
Ø Neem voldoende voertjes en enkele speeltjes voor uw hond mee.
Ø Tijdens detectie groepslessen/workshop/seminars wordt beurtelings getraind, er is dus maar
1 hond per sessie in/op de les/trainingslocatie aanwezig.
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Ø Uw hond komt tijdens de detectie groepslessen minimaal 2x aan de beurt.
Ø Is uw hond niet aan de beurt, wacht deze in uw auto. Uw hond moet dus alleen in de auto
kunnen achterblijven, zonder al te veel overlast te veroorzaken.
Ø Is uw hond tijdens een detectie groepsles/workshop/seminar niet aan de beurt, wordt van u
verwacht dat u actief deelneemt aan de detectie groepsles/workshop/seminar van uw
medecursist(en) en eventuele handelingen verricht op verzoek van Nose Work for Dogs.
Ø Tijdens de detectie groepsles/privé detectieles/privé coaching/workshop/seminar is uw hond
aangelijnd (tijdens detectie liefst 3-5m lijn) tenzij anders aangegeven door Nose Work for
Dogs.
Ø Telefoon gebruik wordt niet toegestaan, alleen voor evt. uw medecursist te filmen op
verzoek van Nose Work for Dogs.
Ø Er wordt op een positieve manier getraind. Andere methodieken, agressie of geweld kan
uitsluiting van (verdere) deelname zonder restitutie tot gevolg hebben.
Ø Privacy: foto's / filmpjes die tijdens de detectie groepsles/privé detectieles/theorieles/privé
les/workshop/seminar gemaakt worden, mogen door Nose Work for Dogs op social-media
geplaatst worden dan wel voor trainingsdoeleinden worden gebruikt.
Ø Indien u zelf beeldmateriaal op social-media wil plaatsen, dient u dit met toestemming van
aanwezigen te doen.
Ø We zijn te gast op de les/trainingslocatie, gedraag je ook als gast.
Ø Er worden geen materialen of andere zaken verplaatst zonder toestemming van Nose Work
for Dogs.
Ø Er wordt niet gerookt op de les/trainingslocatie
Ø De les/trainingslocatie dient netjes en schoon achter gelaten te worden.
Ø Bezoekers zijn, na overleg met Nose Work for Dogs, welkom. Respecteer de detectie
groepsles/privé detectieles/privé coaching/workshop/seminar, praat er niet doorheen, wees
geen stoorzender.
5: Tot slot:
Ø Nose Work for Dogs verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, ondersteund door
kennis vanuit de Kynologie aangevuld door opleidingen en bijscholingen. Nose Work for Dogs
kan geen garantie geven op de uitkomst van de detectie groepslessen/privé
detectielessen/theorieles/privé lessen/workshop/seminars. We hanteren een
inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Ø In zaken waarin dit Huishoudelijk Reglement niet in voorziet; beslist Nose Work for Dogs en
zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Ø Op overeenkomsten gesloten met Nose Work for Dogs is het Nederlands recht van
toepassing.
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