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Tijdens alle cursussen en trainingen die plaatsvinden bij DAAROM Hondenschool 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.
Correctiemateriaal mag niet worden toegepast bij DAAROM Hondenschool. 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.
Dit zijn de landelijke en wettelijke verplichte entingen:
■ 1x per jaar: vaccinatie ziekte van Weil
■ 1x per 3 jaar: vaccinatie Parvovirus, hondenziekte en besmettelijke leverziekte
De hond dient tijdens alle cursussen, zowel op het veld als in de bossen, aangelijnd te zijn.
Voor de Canicross en Honden-Bootcamp wordt verwacht dat u 10 minuten van tevoren aanwezig
bent op de daarvoor aangegeven locatie. Dit in verband met het gereed maken van de materialen.
Mocht u onverwacht verhinderd, zijn laat het ons dan weten per email of telefoon, uiterlijk 1 dag voor
aanvang van uw les of training.
Inhaallessen worden bij DAAROM Hondenschool niet gegeven.
Bij slecht weer zullen we voor de juniorcursussen (puppy- basis- en combi-) zo mogelijk uitwijken
naar een andere locatie, zodat deze lessen doorgang kunnen vinden. Voor de overige cursussen en
trainingen, of als het niet lukt de juniorcursussen te verplaatsen, kan het voorkomen dat de
instructeur de lessen niet door laat gaan en dat deze worden verzet naar een ander moment. Dit
wordt uiterlijk 60 minuten van tevoren aangegeven via onze berichtenservice en op onze website.
DAAROM Hondenschool, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van de
lessen ten gevolge van besluiten door de overheid of de eigenaar/beheerder van de cursus- en
trainingslocaties.
Indien wij foto- en of videoopnames maken tijdens lessen of trainingen, zullen wij u altijd om uw
schriftelijke toestemming vragen middels een toestemmingsverklaring.
Parkeren is op eigen risico.
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.
Er mogen geen alcoholische dranken genuttigd worden tijdens de cursussen.
Er mag niet gerookt worden tijdens de cursussen.
Betaling voor het Thuisbezoek van Puppen dient 2 dagen voor aanvang van dit bezoek te zijn
overgemaakt op NL52 TRIO 0788 8095 04 t.n.v DAAROM Hondenschool. Vermeld hierbij de naam
van uw hond en uw eigen naam. Op afspraak is het ook mogelijk om de betaling contant te doen
tijdens het bezoek.
Betaling van de cursus moet plaatsvinden voor aanvang van de eerste les. De betaling kan ter
plekke contant worden gedaan of het bedrag kan worden overgemaakt op NL52 TRIO 0788 8095 04
t.n.v DAAROM Hondenschool, ovv naam van de hond en cursus.
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