
    

              St. Vrienden van Waf 

                Postbus 1014, 3180 AA Rozenburg

                 HUISREGELS en TIPS               
    
U dient het volgende te overleggen bij een eerste inschrijving voor één van onze cursussen:

          *   Kopie W.A.-verzekering met een minimale dekking van € 1.000.000 
           *   Kopie van de (eventuele) stamboom.  
           *   Het inentingsboekje ter controle van de entingen.
           *   U dient het cursusgeld bij aanvang van de cursus te voldoen.

                                        

*  Sms of app uw afmelding op nummer: 06-42182694.   
    Bel niet op het mobiele nummer tijdens kantooruren! U kunt dan wel een sms of app 
    sturen.
*  Indien uw afmelding vóór 15.00 uur is gedaan heeft u recht op een inhaalles,
    voor de cursus op zaterdag afmelden op vrijdag of uiterlijk zaterdag vóór 9 uur. 
    is de afmelding op een later tijdstip dan vervalt uw recht op een inhaalles!
    Uitgezonderd bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur.
*  Er is voldoende parkeergelegenheid, maar zet uw auto zo strak mogelijk geparkeerd, 
    zodat er voor een ander ook voldoende ruimte overblijft. 
*  Houd uw hond op het terrein altijd aangelijnd. Uw hond mag aangelijnd op het terras
    maar wij verwachten wel van u dat u de hond daar niet alleen laat en de ruimte van 
    de andere honden met begeleiders groot genoeg laat om geen incidenten te 
    veroorzaken. 
    Mocht u zich hier niet aan houden dan zult u hierop worden aangesproken.    
    In de kantine worden geen honden toegelaten, met uitzondering van de deelnemers 
    aan de puppygroep of als u uw hond wilt wegen (onder begeleiding van een  
    instructie- of kantine-medewerker).  
*  U dient zelf uw afval op te ruimen, gebruik hiervoor de prullenbakken. 
*  Geen mobiele telefoons op het veld tijdens de trainingen. Zet het geluid af !! 
*  Niet roken op het trainingsveld of in de kantine. 
*  !!Geef uw hond tenminste 4 uur voor de trainingen géén eten!!
                 Dit ter voorkoming van een maagkanteling.
*  Laat uw hond goed uit voor u het trainingsveld op gaat. Mocht er een ongelukje  
    gebeuren, ruim het dan zelf op en gebruik  de prullenbak op het parkeerterrein.
    Langs het water aan de overkant kunt u uw hond uitlaten.    
*  De honden NOOIT op het trainingsveld laten spelen vóór of nà de trainingen !!!
*  Lesgeld wordt niet gerestitueerd, behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter 
    beoordeling van het bestuur. U heeft nl. bij tijdige afmelding altijd recht op een 
    inhaalles.
*  Voor de SHH en VEG groepen geldt een  opzegtermijn van één maand. 
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