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Het is op het gehele SSR-terrein en in de directe omgeving, verboden om alcoholhoudende
dranken te verkopen aan of te worden genuttigd door personen jonger dan 18 jaar. Bij
twijfel zal er om een identiteitsbewijs worden gevraagd.
Het is op het gehele SSR-terrein en in de directe omgeving, verboden om sterk alcoholische
dranken te verkopen of te nuttigen.
Het is op het gehele SSR-terrein en in de directe omgeving, inclusief de parkeerplaats,
verboden soft en hard drugs te gebruiken en/of te verhandelen.
Het is verboden om te roken in de kantine en op de trainingsvelden.
Een ieder die gebruikt maakt van het SSR-terrein dient direct na gebruik het gehele SSRterrein inclusief de kantine, schoon en opgeruimd achter te laten (dus geen peuken,
bekertjes, trainingsmaterialen e.d. daar achter laten waar ze niet horen).
Een ieder die gebruikt maakt van het SSR-terrein is zelf verantwoordelijk voor het gedrag
van zichzelf, haar leden, haar vrijwilligers of derden.
Een ieder die gebruikt maakt van het SSR-terrein is zelf verantwoordelijk voor gemaakte
schade door zichzelf, haar leden, haar vrijwilligers of derden.
I.v.m. de veiligheid is het alleen toegestaan om met pups tot 6 maanden oud, in de kantine
te verblijven.
I.v.m. veiligheid dienen de honden, op het gehele terrein, de parkeerplaats en de directe
omgeving van het SSR-terrein aangelijnd te zijn, tenzij anders wordt beslist.
Het is op het gehele terrein niet toegestaan om meegebrachte drink- en etenswaren te
nuttigen.
Laat uw hond voor het betreden van het SSR-terrein goed uit. Doet hij toch onverhoopt een
grote boodschap op/of in de buurt van het terrein of de parkeerplaats, dan dient u deze zelf
op te ruimen en weg te gooien in 1 van de vuilnisbakken.
Het is niet toegestaan om met honden die een besmettelijk ziekte (bijv. kennelhoest/ parvo),
parasieten en/of wormen hebben of niet geënt zijn, het SSR-terrein te betreden.
Alle honden die het SSR-terrein betreden dienen gechipt en in het bezit van een Europees
Dierenpaspoort te zijn.
Het is niet toegestaan om tijdens de loopsheid van de teef, het SSR-terrein te betreden.
Tenzij anders wordt bepaald.
Het is niet toegestaan om het SSR-terrein te betreden of er te verblijven, indien u onder te
grote invloed bent van alcohol of enige vorm van drugs.
U verblijft geheel op eigen risico en verantwoording op het SSR-terrein.
U bent wettelijk aansprakelijk voor toegebrachte schade aan derden door u of door uw
hond of een ieder ander die onder uw verantwoordelijkheid valt.
Informeer bij uw verzekering of uw hond meeverzekerd is in uw WA-verzekering.
Een ieder die zich op het SSR-terrein bevind is verplicht om calamiteiten te melden indien
deze zich voordoen.
Indien u het SSR-terrein betreed en onverhoopt vuil of schade constateert welke op dat
moment reeds aanwezig is, dient u dit direct te melden.
Iedere vereniging welke gebruikt maakt van het SSR-terrein, is verplicht om als vereniging
zijnde te helpen bij het groot onderhoud van het SSR-terrein.
Men dient de auto’s zo te parkeren dat zij niet onnodig veel ruimte innemen en het
doorgaande verkeer geen hinder ondervind. Ook dienen de toegangshekken tot het SSRterrein vrij te worden gehouden.
Het is niet toegestaan een hond tot agressie aan te zetten, tenzij dit gebeurd op aanwijzing
van de instructeur tijdens de trainingen.
Het is niet toegestaan om voor of tijdens de trainingen en examens alcoholische dranken te
nuttigen.
Het is verboden om honden vast te zetten aan het hekwerk, op het hekwerk te zitten of er
overheen te klimmen.
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1.

Buiten de huisregels van DTS ontvangt u ook de huisregels van SSR. U wordt geacht op de hoogte te zijn van
zowel de SSR als de DTS-huisregels en hiernaar te handelen.

2.

De welpen-cursus duurt 10 weken (incl. examen en theorielessen). De duur van de Basis Cursus, Elementaire
Gehoorzaamheid A/B en de Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid A/B, is per cursus 26 weken.

3.

Het cursusgeld en inschrijfgeld dienen direct bij inschrijving, in zijn geheel te worden voldaan. Het is
mogelijk om het verschuldigde bedrag per bank aan ons over te maken. Het bedrag dient dan voordat u voor
de 2e maal komt trainen door ons ontvangen te zijn.
Indien u hier niet aan voldoet zullen wij u hierover aanspreken en mocht u hier geen gehoor aan geven dan
zullen wij u verzoeken het terrein per direct te verlaten tot wij het verschuldigde bedrag van u ontvangen
hebben.

4.

Wij bieden u de mogelijkheid om de trainingen (uitgezonderd de welpen-cursus), contant of per bank, per
kwartaal te voldoen. Deze betaling dient plaats te vinden in de laatste week van het oude kwartaal of de
eerste week van het nieuwe kwartaal.

5.

Indien u bij uw gehoorzaamheidstraining met de hond ook komt sporten, dan krijgt u hier 50% korting op.

6.

U bent verplicht om ons uiterlijk 1 dag voor uw training, via sms op de hoogte te stellen als u niet kan komen
trainen.
Indien u ons niet op de hoogte heeft gesteld, zullen wij u daar bij de volgende training over aanspreken.
Bij herhaling zal u per direct de toegang tot DTS worden ontzegt, zonder recht op restitutie van uw cursusen/of inschrijvingsgeld.

7.

U bent verplicht ons mondeling en schriftelijk (via e-mail) op de hoogte te stellen indien u besluit de cursus
(voortijdig) te beëindigen. Bij opzegging heeft u geen recht op restitutie van uw cursus- en/of
inschrijvingsgeld. opzeggendogtrainingschool@gmail.com

8.

U en uw hond trainen geheel op eigen risico en verantwoording bij de Dog Training School.
U bent wettelijk aansprakelijk voor toegebrachte schade aan derden door u zelf, uw hond of eventueel uw
meegekomen kinderen/derden.
Informeer bij uw verzekering of uw hond meeverzekerd is in uw WA-verzekering.

9.

I.v.m. de veiligheid wijzen wij u erop dat eventueel meegekomen kinderen, zich rustig dienen te gedragen
(dus niet gillen en rennen) op het terrein en niet het trainingsveld betreden zonder toestemming van de
aanwezige instructeur(s). Ook dienen zij er door u op gewezen te worden dat zij niet zonder toestemming
van de eigenaar, een andere hond dan die van uzelf benaderen en/of aanraken.

10. I.v.m. de veiligheid van uw pup, jonge of volwassen hond, wijzen wij u erop dat u erop moet letten dat deze
niet zonder toestemming van de eigenaar van de andere hond, contact maken met elkaar op welke wijze dan
ook (LET OP oogcontact is ook contact).
11. Het is verboden om de honden aan de hekken op het gehele terrein, vast te zetten. Naast de kantine zijn
buitenkennels waar u uw hond tijdelijk in kunt zetten.
12. I.v.m. de veiligheid is het verboden om de buitenkennels te openen tenzij u uw eigen hond erin wil doen of
eruit wil halen. Ook mogen de daarin aanwezige honden niet aangehaald en/of gevoerd worden.

Om u af te melden voor de training: vooraf bij uw instructeur of per SMS tel.nr. 06 – 57 89 39 62
Om te informeren of de training door gaat i.v.m. de weersomstandigheden dient u op facebook jan de jong
(dogtrainingschool schiedam) te kijken dit voorkomt dat u voor niets komt, of voor een dichte deur staat.
Indien u het cursusgeld per bank betaald, dient u dit te doen o.v.v. naam hond, naam instructeur, les dag+uur
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