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Algemeen Reglement voor de cursussen op het terrein 

 
   
 
U wordt verzocht zich aan het volgende te houden: 
De lessen worden wekelijks gehouden. De duur van de lessen is 45 minuten. U wordt verzocht op tijd 
aanwezig te zijn, zodat u de groep niet hoeft te storen. 
 
Bij het betreden van het terrein moet de hond aangelijnd zijn, en onder begeleiding van een persoon 
van 14 jaar of ouder. 
 
Honden die aan de lessen deelnemen dienen naar leeftijd ingeënt te zijn. Bij de inschrijving en bij 
aanvang van elke nieuwe cursus dient u het  entingsboekje te tonen. Titer bepaling dient ook in het 
entingsboekje geschreven te worden. Indien u deelneemt aan Behendigheid dient in het entingsboekje 
vermeld te staan dat de hond geschikt is om Behendigheid te volgen. 
 
Voor aanvang van de les dient u uw hond uit te laten. Mocht uw hond tijdens de les  toch zijn behoefte 
doen dan dient u dit zelf op te ruimen. Materiaal daarvoor (plastic zakjes) dient u zelf mee te brengen. 
En op het veld bij u te hebben. 
 
Indien u per auto komt dient u deze te parkeren in het zandpad, voor bij de ingang van het terrein. U 
hoeft uw auto niet te keren en kan recht door rijden, het is één richting verkeer. Parkeren aan de kant 
van de openbare weg is bij de wet verboden. 
 
De ingang van het terrein altijd vrijhouden. 
 
Tijdens de les dient u een speeltje en wat beloningsbrokjes bij u te hebben. Gebruik een speeltje waar u 
samen met de hond mee kunt spelen en waarmee u zijn aandacht mee vast kunt houden. Geen speeltje, 
geen brokjes: dan kunt u niet optimaal bezig zij met uw hond!!! 
 
Zieke honden en loopse teven kunnen niet deelnemen aan de lessen. U dient zelf de les wel bij te 
wonen, zodat u thuis gewoon met uw hond kunt doortrainen. 
 
Wanneer u verhinderd bent een les bij te wonen, dient u dit tijdig aan uw instructeur door te geven. 
Indien u drie keer zonder bericht afwezig bent, vervalt uw inschrijving voor de betreffende cursus. 
 
Om deel te kunnen nemen aan sommige cursussen dient u lid te zijn c.q. te worden van de K.C. De Peel 
eo. De coördinator kan u hierover informeren. 
 
De inschrijving geeft recht op het deelnemen aan de lessen en (onder voorbehoud) aan het daarbij beho-
rende clubexamen. 
Slaagt u voor het examen dan krijgt u een diploma. Heeft u het diploma gehaald dan kunt u zich 
opgeven voor een eventuele vervolgcursus. 
 
Wanneer u niet voor het examen slaagt, kunt u de gehele cursus opnieuw volgen tegen betaling van het 
normale cursusgeld. 
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Het stoppen met de cursus houdt niet automatisch in dat het lidmaatschap ook stopgezet wordt. Het 
stopzetten van het lidmaatschap dient vóór 01 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te 
gebeuren bij het secretariaat. 
 
Cursusgeld wordt niet terugbetaald. Mocht u door ziekte van u of uw hond de cursus niet verder kunnen 
volgen, dan kunt u de hond, na overleg met de terreincoördinator, voor de eerstvolgende cursus 
inschrijven. 
 
Het gebruik van parforcebanden, prikbanden en/of andere dwangmiddelen is niet toegestaan, ook niet 
als de stekels naar buiten wijzen. Fysiek geweld wordt niet getolereerd. 
De begeleider van de deelnemende hond(en) is aansprakelijk voor eventuele schade, die (een) door 
hem/haar geleide hond(en) veroorzaakt(en) aan personen, honden of andere zaken. U bent verplicht 
dat u een Wettelijke Aansprakelijkheid Verzekering heeft waarbij ook uw hond is verzekerd. 
 
Op advies van de instructeur of in samenspraak met de cursist kan het mogelijk zijn om met een halti, 
Easy Walker, tuigje te oefenen. Het gebruik hiervan tijdens het basisexamen is toegestaan met 2 
puntenaftrek. 
 
Op advies van de instructeur of in samenspraak met de cursist kan het mogelijk zijn om met muilkorf z. 
te oefenen. Het gebruik hiervan tijdens het examen is toegestaan met puntaftrek. 
 
Het aanwezig zijn van begeleider en hond op het terrein van K.C. De Peel e.o. is voor eigen risico van de 
begeleider. De K.C. De Peel e.o. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verwondingen en/of 
ziektes daar opgelopen. U wordt verzocht indien uw hond een besmettelijke ziekte heeft, dit zo snel 
mogelijk aan uw instructeur door te geven. 
 
Het is zeer wenselijk dat u dagelijks met uw hond datgene beoefent, wat op de cursus wordt geleerd. 
 
Heeft u bepaalde vragen over, of problemen met uw hond stel dan de instructeur of de coördinator 
hiervan in kennis. 
 
Het is niet toegestaan tijdens de cursus te roken of consumpties te nuttigen of gebruik te maken van 
een telefoon. (Noodgevallen daargelaten). 
 
De toegang van de puppybak is alleen voor pups en onder begeleiding van een instructeur.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMATIE 
 
Voorafgaand aan de lessen van uw eigen instructeur hierbij wat algemene informatie: 

Voor al het overige gelden natuurlijk de algemene principes van betamelijk gedrag. Medewerkers 

van KC de Peel e.o. behouden zich het recht u hierop te wijzen. Bestuursleden zijn aangewezen om 

in voorkomende gevallen de beleidslijnen van KC de Peel e.o. uit te voeren. 
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Taak van de eigenaar/geleider: 
 
Een hond is een roedeldier. De mens neemt de plaats in van de roedel-leider. Het is uw taak die plaats 
waardig te zijn en uw hond alle kansen te geven om te leren. U zult heel veel van honden moeten weten 
om uw hond deze kans te kunnen bieden. Begrippen als vertrouwen, respect en aanvoelen van de hond 
spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast is consequent zijn een van de meest belangrijke zaken.  
 
De lessen worden gegeven op ons terrein aan de Dennendijk te Asten/Liessel. Iedere cursist heeft een 
eigen instructeur waar hij/zij met problemen terecht kan. Iedere trainingsdag is er een coördinator 
aanwezig die verantwoordelijk is voor alle trainingen. Bij hem/haar kunt u terecht met opmerkingen, 
vragen, problemen en klachten waar u met uw eigen instructeur niet uitkomt. 


