Algemene voorwaarden
Bij Behave Dog training staat het creëren van een veilige leeromgeving voorop, vandaar dat we
een aantal regels hebben opgesteld waar elke cursist zich aan dient te houden.
Door u in te schrijven voor één van onze cursussen en activiteiten verklaart u bekend te zijn met
onze huisregels, betalingsvoorwaarden en privacy statement.

Terrein
•

Parkeer uw auto zodanig dat een ieder zijn auto optimaal kwijt kan

•

Houdt uw hond altijd aan de riem!

•

Ongelukjes dienen opgeruimd te worden.

Gezondheid
•

De hond dient te beschikken over een geldig inentingsbewijs en moet zijn ontwormd. Wij
willen graag de eerste les het inentingsboekje zien.

•

Is uw hond(en) (dit hoeft dus niet de ‘cursushond’ te zijn) ziek door een besmettelijke
aandoening (denk aan kennelhoest, schurft, giardia), dan kun je niet eerder beginnen of de
cursus hervatten dan wanneer het besmettingsgevaar is geweken.

•

Loopse teefjes mogen niet meedraaien in de groepen.

Lessen: Aanwezigheid & Betalingsvoorwaarden
•

Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Indien u verhinderd bent graag even afmelden per
telefoon, sms 0657224204 of email contact@behavetraining.nl

•

De inschrijving voor de cursus is definitief als de betaling ontvangen is.

•

Lesgeld kan contant meegenomen naar de eerste les of overgemaakt op rekening NL78
KNAB 0400 2755 97 – Behave Dog Training, onder vermelding van: naam hond en
type cursus.

•

Een cursus duurt 8 (of resp 6) aaneengesloten weken, bij afwezigheid van een les door
hond en geleider kan in geval van overmacht door bv ziekte worden gekeken of de les kan
worden ingehaald. Uitzonderingen en zomer vakantie regeling gaan in overleg.

•

Indien u 2 maal opeenvolgend zonder afmelding niet op cursus bent verschenen, gaan wij
ervan uit dat u verder geen interesse meer heeft in de cursus en stellen wij uw plek
beschikbaar aan een andere cursist / schrijven wij u uit.

•

Wanneer u de cursus voortijdig wenst te beëindigen, vindt er geen restitutie van het
cursusgeld plaats.

•

Indien uw vaste instructeur verhinderd is, wordt de les indien mogelijk door een andere
instructeur overgenomen of de les wordt afgebeld.

•

Het kan voorkomen dat groepen samengevoegd worden. Er zal rekening worden gehouden
met de wensen van de cursist ten aanzien van het tijdstip, maar nergens kunnen rechten
aan ontleend worden.

•

Bij extreme weersomstandigheden wordt de les afgezegd door de instructeur.

Lessen: Algemeen
•

De visie van Behave is dat elke hond eigenaar combinatie uniek is en verschillende wensen
of doelen heeft wat betreft opvoeding en activiteiten. Om hieraan de juiste aandacht en
begeleiding te kunnen bieden wordt er bij Behave met 4 tot maximaal 5 deelnemers in een
groep gewerkt. ( Uitzondering hierop is soms de puppy groep)

•

Tijdens de cursus mag alleen op aanwijzing van de instructeur de hond los.

•

Tijdens de training maken we gebruik van een riem van ca. 1½ meter en een halsband of
tuigje

•

Het gebruik van een flex-rol riem is niet toegestaan.

•

Zware Correctiemiddelen en fysieke correcties passen niet binnen onze filosofie en daarom
is het gebruik van slipketting, prikband, stroomband, maar ook de anti-trektuigen die
werken op basis van pijn of een lijn die kan corrigeren zoals een jachtlijn verboden.

Aansprakelijkheid
•

U dient zich ervan bewust te zijn dat u aansprakelijk bent voor alle schade die uw hond aan
derden toebrengt.

•

U dient een W.A.-verzekering te hebben.

•

Iedereen die van de accommodatie gebruik maakt doet dit op eigen risico.

•

“Behave dog training” , “Hondenschool Behave” en de trainers zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor schade die door uzelf, uw gezinsleden of uw hond wordt aangericht. Dit
geldt zowel voor schade aan derden als voor schade aangericht aan de accommodatie.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kun je altijd bij de instructeur terecht.
Bij het niet naleven van deze regels kunt u van verdere deelname worden uitgesloten.

Oefening baart kunst
•

Een band opbouwen en je hond opvoeden, vereist dat je een manier hebt waarmee je met
de hond kan communiceren, bij Behave krijg je de “tools” in de vorm van oefeningen welke
we spelenderwijs aanleren. Mits goed uitgevoerd en met regelmaat geoefend zal dit een
verbazingwekkend effect hebben. U creëert een hond die graag met u omgaat en naar u wil
luisteren.

•

Uitgangspunt bij alle trainingen is een sterke band creëren tussen baas en hond, zodat je
met plezier en op een verantwoorde wijze met je hond bezig bent. Met geduld en liefde en
een positieve benadering kom je heel ver. Wij gaan er vanuit dat eigenaar en hond een
team gaan vormen. Dit wordt bereikt door op een positieve manier te trainen. De hond
wordt dus niet (fysiek) gedwongen iets te doen. Vanuit rust en ontspanning ontstaat er een
betrouwbare band tussen eigenaar en hond. Dit houdt ook in dat er met de clicker getraind
mag worden.

•

Wij zien elke combinatie als een uniek team dat in hun eigen tempo traint en dus zijn eigen
begeleiding nodig heeft.

•

Door het straffen van de hond wordt de relatie en het vertrouwen geschaad. Je breekt er
meer mee af dan dat je er iets mee opbouwt. Training volgens de positieve methode bouwt

vertrouwen op bij de hond en het versterkt daarnaast nog eens de band die er is tussen
baas en hond.
•

Het plezier tussen baas en hond staat voorop. Leren is leuk en lol maken is het
belangrijkste!

Praktische tips
•

Laat de hond niet met een volle maag trainen. Geef de hond tot twee uur voor de training
geen eten en zorg dat de hond goed is uitgelaten.

•

Neem genoeg beloningen mee, zoals brokjes, kleine stukjes kaas, Frolic brokjes, enz. en
minstens zo belangrijk, beloon met een vrolijke stem! Honden zijn zeer gevoelig voor stem
hoogtes.

•

Neem het favoriete speeltje mee om samen mee te spelen, bijvoorbeeld een bal in een sok
of een flostouw. Speel thuis en tijdens de training met je hond. Spelen versterkt de
onderlinge band.

•

Beginnen met een gewone halsband.

•

Draag zelf makkelijke kleding en schoeisel tijdens de training; geen lange, wapperende
jassen en sjaals, dit is hinderlijk voor de hond.

•

Wat de hond nog niet op 1 meter afstand kan, kan hij ook nog niet op 10 meter. Ga niet te
snel.

•

Herhalen is het toverwoord, d.w.z. dat je thuis ook moet oefenen met je hond. Eén uurtje
trainen in de week is niet genoeg. Wij doen in elk geval ons best de oefeningen voor jou en
de hond zo leuk, aangenaam en duidelijk mogelijk te maken.

Kom en ontdek het zelf

BEHAVE
de bewuste keuze voor jou en je hond.

Schrijf je in voor een cursus of vraag informatie
contact@behavetraining.nl

