REGLEMENT VOOR DEELNAME AAN TRAININGEN BIJ CANA
HONDENSPORT
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De instructeur is aanspreekbaar en zijn/haar orders dienen opgevolgd te worden. Hij/zij is
verantwoordelijk voor alles wat met de training en het terrein te maken heeft.
Het deelnemen aan de activiteiten die door Cana worden georganiseerd zijn geheel voor eigen
risico van de deelnemer. Voor schade in wat een mate dan ook, opgelopen tijdens
bovengenoemde activiteiten, kan Cana noch de eigenaar van het veld aansprakelijk worden
gesteld.
Voor alle schade, die door de deelnemer of zijn/haar hond wordt aangericht, is de deelnemer/
eigenaar van de hond verantwoordelijk. Cana adviseert al haar deelnemers een sluitende WAverzekering af te sluiten.
Elke hond, dient telkens elke periode alle inentingen (inclusief kennelhoest (Bordetella)) te
hebben.
Cana verzoekt aan de deelnemers hun hond fysiek na te laten kijken door de dierenarts, zodat
er geen risico zit aan eventuele blessures van de hond.
Bij aanmelden van een cursus dient elke cursist een kopie uit het inentingsboekje te
overhandigen aan Cana. Elke keer als er nieuwe inentingen zijn geweest, dient er weer een
nieuwe kopie van het entingsboekje worden overlegd. Ook dient de cursist bij Cana
Hondensport te melden als er in het verleden blessures zijn geweest.
Indien de cursist in het bezit is van 2 of meer honden en deze dan ook meeneemt op wat voor
een moment dan ook, is ook artikel 1.4 van toepassing.
Loopse honden. Er wordt rekening gehouden met wat voor honden de loopse hond traint.
Denkt Cana Hondensport dat het niet gaat, dan zorgen we voor een oplossing. Zieke honden
zijn niet welkom, dit in verband met eventuele besmettelijke ziektes. Denk je dat je hond ziek
is of niet kan trainen, overleg dan even met Dirk.
Er is een maximum verbonden aan het aantal deelnemers per training. Cana kan niet
garanderen dat er met onmiddellijke ingang met een training kan worden begonnen. Er zou
sprake kunnen zijn van een wachttijd
De hond dient aangelijnd te zijn op het terrein. Dat betekent bij binnenkomst. Onder aanlijnen
wordt verstaan een riem van maximaal 1,5 meter. Dit om te voorkomen dat de honden met
elkaar of met obstakels op het veld verward raken. Prikbanden of slipkettingen worden niet
getolereerd op de training. Obedience-bandjes of gewone halsbanden wel.
Kwaadaardige honden worden niet toegelaten tijdens de training. Ook honden die uitvallen
naar anderen worden niet getolereerd.
Het uitgereikte materiaal mag niet gekopieerd worden. Copyright is in het bezit van Cana.
Er mag geen alcoholhoudende drank meegenomen worden of genuttigd tijdens de training
Er wordt niet geacht om met meer dan 2 personen te komen naar de training. Indien dit wel
gebeurt, kan dit alleen in overleg met de leiding. Tenzij er een familiedag wordt georganiseerd
door Cana.
In de beginnersfase is het niet geoorloofd bij een andere hondenschool te trainen maar voor
één methode te kiezen. Twee methoden voor een hond is niet te handlen.
Deelnemers of toeschouwers die een normafwijkend gedrag vertonen kunnen door de leiding
verzocht worden het terrein te verlaten.
Er mag door de hond niet geplast worden op of in de toestellen. Houdt uw hond in de gaten.
Gebeurt dit onverhoopt wel, wordt van de cursist verwacht dit schoon te maken.
Indien de hond op het veld zijn behoefte heeft gedaan, dient de cursist dit ook te verwijderen.
Poepzakjes dien je zelf mee te nemen en te deponeren in de daarvoor bedoelde container. Er
hangen gratis poepzakjes bij de toiletten.
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Het cursusgeld dient een week na het verkrijgen van de factuur op de rekening van Cana te
staan. Het bankrekeningnummer wordt vermeld op de factuur. Ook een factuurnummer staat
op de rekening, vermeldt dit bij de betaling. Een cursus is gebonden aan de hond. Er kunnen
dus geen lessen overgenomen worden door een andere cursist. Ook bij onverwacht stoppen
van de cursus, dus niet na 10 lessen, wordt geen geld teruggestort.
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Alle deelnemers moeten tijdig op het veld aanwezig zijn, zodat de training stipt op tijd kan
beginnen. Deelnemers die te laat komen moeten langs de kant wachten tot zij van de trainer
het sein krijgen om in de groep te kunnen deelnemen. Bij vaker te laat komen zal een gesprek
plaats vinden om een oplossing voor dat probleem te zoeken. Indien een deelnemer zich
afmeldt dient dat te gebeuren 24 uur voor de les via e-mail (informatie@canahondensport.nl).
Dit moet door de gene gebeuren, die met de hond loopt.
Onafgemelde absentie kan leiden tot schorsing.
De cursus bestaat uit 10 lessen. Deze lessen worden gevolgd op de dag waarop de cursist zich
heeft ingeschreven. Dat kan zijn de zaterdag of de zondag.
Indien een les door de cursist wordt afgezegd, is de cursist de les kwijt.
De cursist schrijft zich in principe in voor een training op de zaterdag of de zondag. Naar mate
hij/zij langer en meer klassen omhoog gaat, kan het voorkomen, dat hij/zij op andere tijden
gaat trainen. Cana Hondensport zal er zo veel mogelijk voor zorgen altijd rekening te houden
met de dag waarop je je hebt ingeschreven. Dus of de zaterdag of de zondag.
Omdat bij Cana Hondensport het gehele jaar wordt doorgetraind houden we wel rekening met
de zomervakantie. In deze tijd wordt het bijgehouden wie er wel is en wie er niet is. Met
zomervakantie bedoelen we de schoolvakantie van onze regio.
De training kan slechts met één persoon worden gevolgd. In overleg met de trainer, kan een
ander (familie)lid dit overnemen. Behendigheid betekent een combinatie van hond en handler.
Het nuttigen van consumpties (roken, eten en drinken), is tijdens de training niet toegestaan.
Tijdens de theorielessen is roken alleen toegestaan tijdens de pauzes, maar in ieder geval altijd
in onderling overleg met de instructeur en andere deelnemers.
Vragen kunnen gesteld worden voor of na de training
De toestellen die gebruikt worden moeten door de deelnemers zelf neergezet. Dit in overleg
met de trainer. Na de les dienen alle toestellen weer opgeruimd worden.
Een les duurt in principe 3 kwartier; 1 kwartier wordt gebruikt voor het opstellen, verplaatsen of
opruimen van de toestellen.
De deelnemers kunnen parkeren op de aangewezen plekken buiten het veld. Parkeer schuin
met de neuzen naar dezelfde kant, om op die manier meer parkeerplaatsen te creëren.
Het hek van het veld, moet steeds worden gesloten, zodat de honden niet naar buiten kunnen.
Door middel van het ondertekenen van het inschrijfformulier voor een cursus, gaat u akkoord
met feit dat u op de hoogte bent van dit huishoudelijk reglement. Als u het inschrijfformulier
invult, houdt dat in dat u op de hoogte bent van de reglementen. Het reglement staat ook op de
website.

