DOG TRAINING SCHOOL
Beste cursist,
Welkom bij de Dog Training School in Schiedam.
Wij hopen dat u met veel plezier en voldoening de trainingen bij ons gaat doorlopen.
U heeft bij uw inschrijving zowel de huisregels van Stichting Sportcomplex Rijnmond als die van de Dog Training
School ontvangen. Dit omdat S.S.R. eigenaar van het terrein is en zij de huisregels voor het gehele terrein
bepalen. Buiten deze huisregels heeft D.T.S. zijn eigen aanvulling hierop.
Voor de meeste van u zal dit de eerste ervaring zijn met een hondenschool. Wij doen ons best om u zo goed
mogelijk te informeren over wat een hond is en hoe je ze het beste kan trainen. Er is nog weleens het
misverstand dat wij de honden trainen, dit kan helaas niet omdat wij ze maar 1 uurtje per week zien. Wij doen
ons best om u te leren hoe je de hond moet trainen, zodat u hier elke dag vol geduld en enthousiasme mee aan
de gang kan.
Buiten alle gehoorzaamheidscursussen, hebben wij ook 1x per week behendigheid.
Een paar van de belangrijkste regels die we even willen benadrukken zijn:
• Laat uw pup of volwassen hond NIET zomaar op andere honden af gaan om gezellig kennis te maken, niet alle
honden zijn hiervan gediend. Let erop dat oogcontact ook contact is.
LET DUS GOED OP UW HOND.
• Wat voor ons heel belangrijk is, is dat u tijdig laat weten als u niet kan komen trainen. Zo kunnen wij
eventueel de lessen samenvoegen zodat niemand alleen hoeft te trainen.
• Laat uw hond goed uit voordat u het terrein of trainingsveld betreed.
• Als u stopt met de cursus, dient dit schriftelijke te gebeuren middels een email
opzeggendogtrainingschool@gmail.com . Indien u niet schriftelijk opzegt zal het cursusgeld gewoon
doorlopen en worden geïnd bij u.
Wij organiseren ook geregeld evenementen, zoals Paaswandeling, Puzzeltocht, Halloween-party.
Altijd gezellig en ook een goede oefening om op een andere manier met uw hond bezig te zijn.
Mocht er iets zijn, dan kunt u hier altijd met uw instructeur over praten.
U kunt het bedrag voor de cursus ook per bank/giro aan ons overmaken, onze bankgegevens zijn:
rek.nr.
: NL16INGB 000 6363 417
t.n.v.
: Dog Training School
o.v.v.
: naam trainer / lesuur en dag / naam hond / welk kwartaal (1 e, 2e , 3e of 4e ) en jaar
bedrag
: per kwartaal € 65,= / welpen € 60,= / inschrijving € 15,=
Wij wijzen u er op dat de kwartaalbetaling uiterlijk op de eerste trainingsdag van ieder nieuw kwartaal of direct
bij inschrijving, voldaan dient te worden.
(begin 1e kwartaal = 1 Januari, 2e kwartaal = 1 April, 3e kwartaal = 1 Juli, 4e kwartaal = 1 Oktober)
Afmelden voor een les: kan vooraf bij uw instructeur of via SMS bij Sylvia tel.nr. 06 – 57 89 39 62
Informatie: per e-mail dogtrainingschoolschiedam@gmail.com
Met slechtweer dient u zelf op facebook te kijken of de trainingen door gaan
facebook pagina jan de jong (dogtrainingschool schiedam) Zo voorkomt u dat u voor een dichte deur staat.
Alle D.T.S. medewerkers hopen dat u met veel enthousiasme en goed gevolg hier de training volgt en wij u in de
toekomst ook in de (belangrijke) vervolgcursussen mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Alle medewerkers D.T.S.
Dog Training School Parkweg 412 A 3121 KK Schiedam
06 – 5789 3962 Sylvia de Jong
dogtrainingschoolschiedam@gmail.com
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