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Om de orde en veiligheid voor iedereen zo goed als mogelijk te kunnen waarborgen, hebben 

we een aantal huisregels die nageleefd dienen te worden.  

 Iedere cursist bij Gedragscentrum Hond Baas in Balans dient een toereikende W.A.- 

verzekering te hebben. 

 

 Het lesgeld kunt u voor de eerste les middels een bankoverschrijving o.v.v. het 

factuurnummer doen. Anders dient u het lesgeld voorafgaand aan de les contant bij 

uw instructeur te voldoen. Zonder lesgeld kunt u niet deelnemen aan de les.  

 

 Het is niet toegestaan om met een slipketting / halfcheck /halfslip of anderzijds 

negatieve hulpmiddelen te werken. (denk aan anti trektuig, Gentle Leader etc.) 

 

 Honden dienen altijd aangelijnd te zijn, mits de instructeur anders aangeeft.  

 

 Het toepassen van fysiek / psychisch / mentaal geweld richting uw eigen hond kan en 

wordt op geen enkele manier geaccepteerd en kan tot royering leiden!     

 

 Ons personeel is herkenbaar aan de bedrijfskleding van Gedragscentrum Hond Baas 

in Balans, met hun functie op de rugzijde weergegeven.  

 

 Wij adviseren vanaf de 9 weken enting naar de opleiding / cursus te komen. 

Volwassen honden dienen volledig ingeënt te zijn. Kennelhoest wordt sterk 

aangeraden (niet verplicht). 

 

 Loopse teven mogen komen trainen, het is wel wenselijk de teef tijdens de dek rijpe 

periode te voorzien van een broekje of thuis te houden.  

 

 Door extreme / slechte weersomstandigheden of andere overmachtssituaties kan er 

worden besloten de les af te zeggen. Deze les komt niet te vervallen maar wordt 

doorgeschoven, deze is voor rekening van Gedragscentrum Hond Baas in Balans. 

Eigen annulering lesafzegging is voor eigen rekening. Echter als u eens verhindert 

bent door een overmacht situatie bel ons dan en dan gaan we in overleg. 

 

 In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond dient vooraf telefonisch 

overleg te zijn met gedragstherapeut Marcel Jansen of Lorkeers 06-40180622. 

 

 Telefoongebruik tijdens de les is niet toegestaan. Mocht u bereikbaar moeten zijn 

meldt dit dan voorafgaande aan de les bij uw instructeur. Telefoons dienen bij 

voorkeur uitgeschakeld te zijn of op de trilfunctie te staan indien nodig.    
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 Ruim altijd de behoefte van uw hond op. Wij stellen scheppen, afvalbakken en 

poepzakjes beschikbaar om dit op te ruimten.  

 

 Kom tijdig naar de les. Graag uiterlijk 5 minuten voordat de les begint  aanwezig  zijn 

op het veld. Bent u te laat (zonder overleg vooraf)  en is de les al begonnen, dan zal 

de instructeur beslissen of u alsnog kunt deelnemen aan de les. Mocht dit niet meer 

kunnen komt de les voor uw rekening.    

 

 Afmelden voor een les moet  rechtstreeks aan uw instructeur gemeld worden.   

 

 Auto indien mogelijk te parkeren op de parkeerplaats van het Kulthurhus Irene. 

 

 Volg bij calamiteiten altijd het advies van uw instructeur op.  

 

 Op onze locatie beschikken we helaas (nog) niet over een toilet.  

 

 Bij ons kan je geen lessen inhalen omdat we de groepen zorgvuldig hebben 

samengesteld en we een garantie van maximaal vier honden per groep afgeven.  

 

 Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige vorm van schade, letsel, 

diefstal of vermissing.  

 

 Neem altijd meerdere heerlijke beloningsvoertjes voor je hond mee. Denk hierbij aan 

geurige beloningen. Bijvoorbeeld frikandel (rauw), kaas, worst of Frolic. (dus niet zijn 

dagelijkse voer) 

 

 Houdt tijdens de lessen voldoende afstand van elkaar en geef elkaar de ruimte.  

 

 Samen met je hond ga je een team vormen. Draag de kennis en oefeningen ook over 

aan andere gezinsleden. 

 

 

 

 


