
Kelsey’s Hondencentrum: hondenschool  
 
Om de trainingen op onze hondenschool goed te laten verlopen, hebben wij 
een aantal huisregels opgesteld.  
 
Routebeschrijving 
De hondenschool bevindt zich op de Hoge Schouw in Breda-Oost. Aan het 
einde van de Moleneindstraat kom je op een kruispunt van de Urkstraat en de 
Hoge Schouw. Op dit kruispunt sla je rechtsaf waarnaar je aan de rechterkant 
de hondenschool kunt zien. Het is een omheind grasveld wat grenst aan een 
industrieterrein. Aan de overkant van de hondenschool bevindt zich het spoor.  

InenFngen 
De hond dient de reguliere inenFngen te hebben gehad. Wij horen graag voor 
aanvang van de les als de hond klachten heeH zoals kuchen, hoesten of 
diarree. Dit om een uitbraak van een besmeIelijke ziekte te voorkomen.   
 
Voor aanvang van de les 
- Zorg dat de hond minimaal 1,5 uur voorafgaand aan de training niet heeH 
gegeten (om een maagkanteling te voorkomen). 
- Laat de hond uit voor de training. Mocht de hond toch per ongeluk zijn/haar 
behoeHe doen, ruim dit dan op. Neem zelf zakjes mee en je dient zelf zorg te 
dragen voor het afvoeren van de ontlasFng. 
- Neem ruim voldoende beloningsbrokjes voor de hond mee (handig in een 
zakje of met een beloningstasje). 
- Mocht er nog een les bezig zijn, wacht dan buiten het hek tot de les is 
afgelopen. Geef elkaar ook de ruimte bij het betreden en het verlaten van het 
veld.  

Eenmaal op het veld 
- Fysieke straffen zijn niet toegestaan. 
- Een slipkeXng, halF, snoetje, anF-trektuig, flex lijn e.d. zijn niet toegestaan. 
- Laat aangelijnde honden niet met elkaar spelen of aan elkaar snuffelen. 
- Er zijn alleen honden op het veld toegestaan die op dat moment les krijgen. 
- Familieleden en bekenden mogen uiteraard komen kijken. Om de honden niet 
af te leiden, is het belangrijk dat de toeschouwers rusFg aan de kant van het 
veld blijven staan. 
- Deze cursus is niet geschikt om gevolgd te worden door kinderen, uitsluitend 
in overleg en onder toezicht van een volwassene.  
- Kom niet aan andere honden zonder toestemming van de eigenaar. 



- Geef nooit zomaar voer aan andermans hond. Sommige honden zijn 
misschien wel allergisch.  
- Speel op het trainingsveld niet met ballen en/of stokken. 
- De honden dragen bij voorkeur een (Y-vormig) tuig of een leren/kunststof 
halsband met een gewone lijn van minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur wat 
langer.  
 
Afmeldingen 
- Ben je niet in de mogelijkheid om te komen? Geef dat dan even aan ons door 
via Whatsapp: 06-11186099.  
- Bij extreme weersomstandigheden kan de hondenschool besluiten de les te 
annuleren. We brengen je hiervan Fjdig op de hoogte via Whatsapp.  

Aansprakelijkheid 
- De training geschiedt geheel op eigen risico. 
- De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan 
vermissing van en/of diefstal van uw hond en/of beziXngen. 
- De cursist dient te beschikken over een WA-verzekering, waarbij de hond is 
meeverzekerd. 

Ziekte en/of loopsheid 
- Is de hond loops of ziek of onder behandeling van een dierenarts? GeeH dit 
dan even door en dan kunnen we indien nodig aangepaste afspraken maken.  

Betaling van het cursusgeld  
- Het cursusgeld dient de 1e les gepast en contant te worden voldaan. 
- Bij tussenFjds stoppen met de cursus is resFtuFe van het cursusgeld niet 
mogelijk. 
- Het is bij afwezigheid helaas niet mogelijk om de les in te halen.  
- Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels. 
 
Heel veel trainingsplezier gewenst! 
 
 
 


