Algemene Voorwaarden De JachtDrent.
1. Definities
1.1. De jachthondenschool wordt onderstaand overal aangeduid als ‘De JachtDrent’ en wordt
vertegenwoordigd door Nancy van Eck.
1.2. De Voorjager is degene die de cursus met zijn hond volgt, dit staat los van het
eigenaarschap van de hond.
2. Trainingen en Lesgeld
2.1. De trainingen worden gegeven in blokken van 10 tot 14 lessen. Na aanmelding voor een
training ontvangt de Voorjager een factuur voor het lesgeld.
2.2. Het lesgeld dient voorafgaand aan de eerste les van een training te worden voldaan.
2.3. Indien een training geheel of gedeeltelijk niet gevolgd kan worden is dit geen reden tot
restitutie van het betaalde lesgeld.
2.4. Indien vooraf bekend is welke lessen gemist worden met legitieme reden (geheel ter
beoordeling aan De JachtDrent), worden deze lessen vooraf in mindering gebracht op het
lesgeld.
2.5. Gedurende het lesblok gemiste lessen kunnen ingehaald worden, in overleg EN indien er
plaats is, in hetzelfde lesblok.
2.6. Het tussentijds beëindigen van een training op initiatief van de Voorjager geeft geen recht
op restitutie van het resterende lesgeld.
2.7. In overleg kan een uitzondering verleend worden op 2.1 t/m 2.7, dit geheel ter beoordeling
van De JachtDrent.
3. Aansprakelijkheid
3.1. Deelname aan een cursus bij De JachtDrent is geheel op eigen risico voor zowel Voorjager
als hond.
3.2. De Voorjager dient WA verzekerd te zijn.
3.3. De JachtDrent en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk voor schade die Voorjager en/of
hond aanrichten op het trainingsterrein.
3.4. De JachtDrent en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk voor letsel dat Voorjager en/of
hond oplopen tijdens de training.
3.5. Iedere Voorjager is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen hond.
4. Gezondheid van voorjager en hond
4.1. De hond dient tijdig en voldoende gevaccineerd te zijn
4.2. Loopse teefjes kunnen in overleg deelnemen aan de training in de eerste en derde week
van de loopsheid.
4.3. Gezondheidsproblemen van hond en/of Voorjager die van invloed kunnen zijn op de
training dienen gemeld te worden bij inschrijving, dan wel voorafgaand aan de training.
4.4. De JachtDrent draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele toename van klachten
gemeld conform 4.3.

1

5. Trainingsterreinen
5.1. Op alle trainingsterreinen:
5.1.1. zijn we te gast. Op openbare terreinen hebben andere bezoekers van het terrein altijd
voorrang;
5.1.2. dient de Voorjager de aanwijzingen van de instructeur op te volgen ten aanzien van
parkeren en gedrag tegenover andere gebruikers van het terrein;
5.1.3. geldt een opruim- en aanlijnplicht voor de cursisten van De JachtDrent.
5.2. De locatie voor de training wordt uiterlijk 2 dagen voor de trainingsdag bekend gemaakt.
6. Privacy
6.1. De JachtDrent legt persoonsgegevens vast conform het privacy beleid dat bij het
inschrijfformulier als bijlage is opgenomen. Tevens is het privacy beleid terug te vinden op
de website.
7. Overig
7.1. De JachtDrent geeft alleen les aan Drentsche Patrijshonden.
7.2. De opleiding van De JachtDrent begint bij de pup. Zij instroom van oudere honden is in
overleg mogelijk, besluitvorming hierover is geheel aan de De JachtDrent.
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