
Rabobank NL03 RABO 0171 693299 t.n.v. Dog 2 Balance 

Lesgeld dient voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn.  
KVK: 65293266 BTW: NL001809219B07


Inschrijfformulier


Persoonlijke gegevens: 
 
Naam cursist:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoonnummer:

Emailadres: 


Gegevens hond 

Naam hond:

Leeftijd:

Reu/Teef:

Welk ras of kruising:

Voor welke cursus wil je je inschrijven?  

• Puppy cursus, zaterdag

• Basis cursus, zaterdag

• Vervolg cursus, zaterdag

• Gevorderde cursus, zaterdag

• Puppy-starterspakket

• Puppy-privé-pakket

• Privé les

• Coaching op maat traject 

• Coaching traject extra

• Fun-les

• Gezinsworkshop 




 
Vragenlijst 

1. Is dit je eerste hond ? 

2. Hoe oud was de hond toen u hem in huis kreeg? 

3. Is deze hond de enige hond binnen het gezin of zijn er nog 1 of meer honden? 

4. Groeit je hond op met (klein)kinderen? JA/NEE Zo ja, welke leeftijd heeft/
hebben de (klein)kind(eren)? 

5. Wat verwacht je van deze cursus? 

6. Heeft je hond problemen met andere honden of situaties? (zoals blaffen, 
uitvallen, onzekerheid, angst, niet alleen kunnen blijven?) Zo ja, welke? 

7. Zijn er bijzonderheden ten aanzien van uw gezondheid of die van uw hond 
waarmee tijdens het volgen van de cursus rekening moet worden gehouden? 

8. Heeft uw hond de noodzakelijke inentingen gehad? Zo niet, laat dit dan zo snel 
mogelijk doen.


9. Ik geef WEL/GEEN toestemming dat Dog 2 Balance foto’s en/of filmpjes maakt 
en deze online zet op de website van Dog 2 Balance, nieuwsbrieven en/of 
social media kanalen.  

10.Door het teken van het inschrijfformulier geeft u aan het onderwerp : Algemene 
voorwaarden te hebben gelezen en gaat u hiermee akkoord. 
 
 

Datum: …………………………..     Handtekening: ……………………………… 




Rabobank NL03 RABO 0171 693299 t.n.v. Dog 2 Balance 

Lesgeld dient voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn. 
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Algemene voorwaarden:  

• Als je het veld samen met jouw hond betreed of verlaat dient je hond aangelijnd te zijn. 

• Zorg ervoor dat het hek dat zorgt voor de afscheiding tussen het hondenveld en de parkeerplaats altijd gesloten 

wordt! 

• Zorg ervoor dat je voor de cursus je hond hebt uitgelaten. Mocht er toch een ongelukje op het veld gebeuren zorg 

dan dat je een plastic zakje bij je hebt en gooi dit in de daarvoor bestemde prullenbak. • Het is belangrijk voor je 
eigen hond dat hij alle benodigde entingen heeft gehad. Om de puppy’s ook te beschermen tegen kennelhoest 
kunnen deze d.m.v. neusdruppels bij de dierenarts behandeld worden. Je dient bij de eerste les het entingsboekje 
bij je te hebben. 


• Zorg dat je zelf makkelijke kleding en schoenen draagt. 

• Jouw hond heeft of een gewone halsband om of een niet corrigerend tuigje. 

• Flexi-lijnen zijn niet geschikt voor de training. Gebruik een soepel vallende riem die niet te kort is. Minimaal 1.80m, 

maar liefst nog iets langer. 

• Wanneer je hond iets mankeert, bijv. blessure, kennelhoest of loopsheid meld dit telefonisch of per mail of app. 

Meld dit zodra jezelf op de hoogte bent van het mankement en ieder geval voordat je op het veld bent met je hond 
voor de training. 


• Laat je hond niet vlak voor een training eten. Dit om maagtorsie te voorkomen en met een beetje trek is de 
motivatie om te werken voor een lekker snoepje groter. 


• Er worden geen corrigerende middelen getolereerd op het veld. Dus geen slipkettingen, corrigerende tuigjes, 
Teletac enz. 


• Tijdens de training wordt niet gerookt. 

• Neem lekkere en niet te grote beloningssnoepjes mee en een leuk speeltje. 

• Je mag een deken meenemen als je denkt dat je hond daar behoefte aan heeft. 

• Het cursusgeld dient voor de eerste les te zijn overgemaakt of contant te worden voldaan voor de 1e les begint. 

• De training gaat ook tijdens minder goede weersomstandigheden door. Mocht het zo slecht zijn dat wij beslissen 

de training af te lassen, dan ontvangt u uiterlijk 1 uur voor de training een bericht.

•  De inschrijving is pas definitief als het cursusgeld minstens 1 dag voor aanvang van de cursus op de rekening van 

Dog 2 Balance staat. 

• Als je verhinderd bent om deel te nemen aan de les meld je dan uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les af. 

Uitgezonderd als je deelneemt aan de Fun-les, meld je dan 24 uur voor aanvang van de les af. • Zorg dat je een 
WA-verzekering hebt. 


• Het volgen van de training is ten alle tijden voor eigen risico. 

• Als baas van je hond ben je ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn gedrag. Bij calamiteiten, zowel tijdens een 

activiteit buiten het trainingsveld van Dog 2 Balance als op het terrein, is Dog 2 Balance niet verantwoordelijk voor 
welke geleden schade dan ook.


•  Het is belangrijk dat je samen met je hond plezier hebt en samen iets leert. 

• Alvast bedankt voor het rekening houden met bovenstaande punten en ik wens jullie samen veel plezier tijdens het 

volgen van de cursus.
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