
Inschrijfformulier training 2020 periode 2 
DierenWelzijnCentrum In ’t Veld 

Heesakker 6, 5076 PR Haaren 

www.in-t-veld.nl, info@in-t-veld.nl, 0411-621 311 

 

De periode omvat 10 lessen.  
Startdatum 10 juni 2020. 
Einddatum 26 september 2020. 
Zomervakantie geen lessen van 13 juli t/m 23 augustus. 

De lessen duren ongeveer 50 min. 

 

Middels dit formulier meldt u zich aan voor de door u aangekruiste cursus.  

De cursus gaat door bij voldoende deelname. VOL = VOL. 

 

U kunt inschrijven middels dit formulier, of door de benodigde gegevens aan ons door te geven via mail of telefonisch.  

Neem de aandachtspunten op de achterzijde van dit formulier in acht. 

 

Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging met nadere informatie over de cursus en de betreffende periode en de 
betalingsgegevens.  

 

Hierdoor wil ik me inschrijven voor de volgende cursus: 

 

 WOENSDAG VRIJDAG ZATERDAG KOSTEN 

Pups / Basis gehoorzaamheid O woensdag 11u   O zaterdag 11u €  105,-. 

Vervolg O woensdag 10u   O zaterdag 10u  €  105,-. 

Zoekhonden O woensdag 9u   O zaterdag 9u  €  105,-. 

Spel en appél O woensdag 9u O vrijdag 9u O zaterdag 9u  €  105,-. 

Behendigheid O woensdag 10u   O zaterdag 10u  €  105,-. 

KidsClub starter O woensdag 16u. 11 lessen startdatum 3-6-2020  €  85,-. 

KidsClub vervolg O woensdag 16u. 8 lessen startdatum 24-6-2020  €  60,-. 

Instroomgroep                                   Aantal lesweken x € 11,50,- 

Startdatum 

 

 

CURSIST   HOND 

Naam  ..........................................................................  Naam  ......................................................................  

Straat + nr.*  ..........................................................................  Geb.datum*  ......................................................................  

Postcode*  ..........................................................................  Ras*  ......................................................................  

Woonplaats*  ..........................................................................  Reu/Teef*  ......................................................................  

Telefoon  ..........................................................................  Gecastreerd* JA   /   NEE 

E-mail  ..........................................................................  

*: alleen in te vullen door nieuwe klanten.  



 

 

In ’t Veld Hondentraining 
Aandachtspunten training 
Indien u zich bij ons inschrijft voor de training dan vragen wij uw aandacht voor 
onderstaande zaken: 
 

Tips voor de (1e) Les 
 Kom op tijd; alle honden in de les hebben er profijt van als ze alvast gewend zijn aan de 

andere honden. Zeker de eerste keer is het voor je hond ook erg prettig even te 
acclimatiseren (+/- 10 min voor de training begint).  

 Zorg dat je hond is uitgelaten.  
 Zorg dat je hond trek heeft en dus nog niet of niet veel te eten heeft gehad. Zijn voer neem je mee naar de training en 

gebruik je als beloning. Dit zorgt ervoor dat je hond extra bereid is voor je te werken en minder snel verzadigd is. Eventueel 
het voer aanvullen met extra lekkere beloningen. 

 Neem altijd een speeltje mee (zonder piepje) om tijdens de training met je eigen hond te kunnen spelen. 
 Het makkelijkste is het als je hond een gewone halsband aan heeft met een vaste lijn van +/- anderhalve meter. 
 Als je andere hulpmiddelen gewend bent te gebruiken als bijvoorbeeld een clicker of fluit neem deze dan gerust mee. 
 
 
 

Mededelingen van huishoudelijke aard 
 Parkeren: teneinde overlast / onrust voor onze buren zoveel mogelijk te beperken altijd op ons eigen terrein parkeren. Als 

de grote poort op het parkeerterrein open staat dan graag hier doorheen parkeren op het gras.  
 We vragen u direct na aankomst door te lopen naar de ingang van de trainingshal.  
 Honden uitlaten op ons eigen terrein en niet langs de straat. 
 Als uw hond poept in de trainingshal kunt u dit opscheppen met de poepschep die langs de rand van de bak te vinden is 

(deze wordt door het personeel aan het einde van de training geleegd). De ontlasting kan ook worden opgeruimd met een 
poepzakje. Dit dan opruimen in de hiervoor bestemde afvalbak/container. 

 Als uw hond ergens tegenaan plast staat er een gieter aan de rand van de bak om de materialen even schoon te spoelen.  
 Honden mogen na de les spelen in de speelveldjes. Dit is altijd op eigen risico. 
 U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw eigen hond.  
 Een eventuele verwonding van hond of cursist is altijd voor risico van de cursist. 
 Toestellen worden uitsluitend gedaan onder begeleiding van een trainer. 
 Loopse honden mogen niet mee trainen. De cursist is welkom zonder hond zodat hij toch de les mee kan volgen en thuis 

met zijn hond kan oefenen.  
 Verzuim van lessen is altijd voor risico van de cursist. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.  
 In geval van ziekte of andere reden van afwezigheid van de hond geldt ook dat de cursist welkom is zonder hond zodat hij 

toch de les mee kan volgen en thuis met zijn hond kan oefenen. 
 U verklaart zich accoord met onze Privacy Policy welke bij ons in te zien en mee te nemen is. 
 
 

Koffie of thee staat klaar 
De laatste 10 minuten van de les staat er koffie of thee klaar en is er nog gelegenheid vragen te stellen aan de trainer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


