
Algemene voorwaarden Hondenschool Looney 

Hondenschool Looney gevestigd te Eindhoven, geregistreerd bij de KvK te Eindhoven onder nummer: 

77366387. 

Artikel 1 – Werkzaamheden 

De hondenschool zal, in het beste inzicht en vermogen, diensten aanbieden en werkzaamheden uitvoeren. 

Tevens zal de deskundigheid en desbetreffende kennis onderhouden worden d.m.v. bijscholingen. 

 

Artikel 2 – Algemeen 

–         Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten, de algemene voorwaarden en de 

klachtenregeling. 

–         Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen hondenschool en cursist. 

–         Hondenschool Looney behoudt zich ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden en de prijzen 

te veranderen. 

–         Cursisten kunnen bij wijzigingen van de algemene voorwaarden en de prijzen, mits schriftelijk mede 

gedeeld, geen aanspraak meer maken op eerdere prijzen/algemene voorwaarden. 

–         Bij inschrijving van een cursus die Hondenschool Looney aanbiedt, dient het 

entingsboekje/dierenpaspoort van de hond getoond te worden tijdens de eerste cursusdag. 

–         Minderjarige cursisten dienen van hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers, toestemming te hebben 

om deel te nemen aan activiteiten van Hondenschool Looney 

–         Tijdens de lessen zullen er foto’s gemaakt worden welke gepubliceerd kunnen worden op 

pormotiemateriaal, website en socialmedia. Indien u niet wilt dat foto’s van u en uw hond gepubliceerd 

worden bent u zelf verantwoordelijk om dit schriftelijk door te geven aan hondenschool Looney. 

 

Artikel 3 – Rechten en plichten Hondenschool Looney 

–         Indien uw hond loops is, kunt u geen deel nemen aan de groepslessen. 

–         Honden die een besmettelijke ziekte hebben, kunnen ook niet deelnemen aan de lessen, zowel privé als 

in groepsverband, in verband met verspreiding. 

–         Indien de veiligheid van medecursisten, volksgezondheid en of dierenwelzijn in het gedrang komt, heeft 

Hondenschool Looney het recht om deze hond te weigeren. 

–         Indien Hondenschool Looney door overmacht (zoals bij ongeval, ziekte, sterfte of andere calamiteiten) 

de cursus niet kan geven, zal de cursist hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Eventuele 

schade ten gevolge hiervan kan niet bij Hondenschool Looney verhaald worden. 

–         Hondenschool Looney heeft het recht om lessen niet door te laten gaan, door extreme 

weersomstandigheden. Inhaaldagen zullen dan worden afgesproken. 

–         Hondenschool Looney heeft het recht de overeenkomst te verbreken, indien blijkt dat de klant de 

voorwaarden niet naleeft. Er is geen recht op restitutie van reeds betaalde cursus 

 

 

 



Artikel 4 – Rechten en plichten cursist. 

–         Indien Hondenschool Looney vraagt om informatie rondom de hond, dient de cursist hier ten alle tijden 

eerlijk antwoord op te geven 

–         Jaarlijkse enting (of titeren) is verplicht. 

–         Bij de eerste les van de cursus dient de cursist het entingsboekje bij zich te hebben en dit aan 

Hondenschool Looney te laten inzien indien gevraagd. 

–         Veranderingen bij de hond (loopsheid, besmettelijke ziekte, etc.) dient zo spoedig mogelijk vermeld te 

worden aan Hondenschool Looney 

–         Cursisten die deelnemen aan de lessen van Hondenschool Looney gaan akkoord met de positieve 

training en opvoeding. Tevens worden correctiematerialen (slipketting, schokband, prikband) niet gebruikt. 

–         Indien de cursist gebruik maakt van correctiematerialen heeft Hondenschool Looney het recht om de 

cursist te weigeren. 

–         De cursist dient 5 minuten voor aanvang van de groepslessen aanwezig te zijn. Bij het krijgen van 

privélessen dient men tijdig aanwezig te zijn op de afgesproken plaats. 

–         Indien de cursist verhinderd is om deel te nemen, aan de cursus, dient dit uiterlijk 24 uur van de voren 

kenbaar gemaakt te worden aan Hondenschool Looney. 

–         Inhaaldagen zijn mogelijk, met een maximum van 1 les per cursus en na overleg met Hondenschool 

Looney. Deze dagen zijn kosteloos. Indien het afzeggen van de les, later dan 24 uur voor aanvang, plaatsvindt 

vervallen de rechten op het inhalen van de les. 

–         Het volgen van de privélessen en de groepslessen gebeurt op eigen risico. Hondenschool Looney kan 

niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of enig letsel. 

–         Tijdens de lessen dienen ten alle tijden de honden aangelijnd te zijn, tenzij anders aangegeven. 

–         Honden die aan de lijn zitten, dienen genoeg ruimte om zich heen te hebben. Het contact aan de riem 

met een andere hond is dan ook, vanwege veiligheidsredenen, niet toegestaan. 

–         Alleen in overleg met Hondenschool Looney is het toegestaan om andere personen, dan cursisten, mee 

te nemen tijdens lessen die gegeven worden. Dit is op eigen risico. Tevens dienen mede personen zich aan de 

regels te houden die Hondenschool Looney opgesteld heeft. 

–         Tijdens de cursus die u volgt is het niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen. 

 

Artikel 5 – Verzekeringen, schade en aansprakelijkheid 

–         De cursist blijft, ook tijden de cursussen, wettelijk aansprakelijk voor eigen hond. Wij raden u dan ook 

aan om uw hond op te nemen in uw WA-verzekering. 

–         Schade die uw hond aanbrengt aan andere honden of personen, zal verhaald worden op de eigenaar van 

desbetreffende hond. 

–         Hondenschool Looney is niet aansprakelijk voor het weglopen van uw hond tijdens de cursus. 

–         Hondenschool Looney is niet aansprakelijk voor het ziek worden of het overlijden van uw hond tijdens 

een cursus. 

–         Hondenschool Looney kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die berokkend wordt door het 

geven van onjuiste informatie door de eigenaar van de hond. 



  

Artikel 6 – Betalingen 

–         Alle prijzen zijn exclusief BTW. Dit omdat hondenschool Looney gebruikt maakt van Kor2020. 

–         Cursist gaat akkoord met het vooruit betalen, dit kan per bank betaald worden. 

–         Indien niet tijdig betalen door de cursist, zal Hondenschool Looney de toegang tot de cursus weigeren 

aan de cursist. En zullen wij juridische stappen zetten. 

 


