Algemene voorwaarden BAT-cursus
Betreffende inschrijving en deelname aan de BAT-cursus gegeven door Monique Bladder en Erica Bokelmann,
hierna genoemd als de organisator.
1. Inschrijving geschiedt door betaling van het volledige bedrag. De organisator heeft het recht inschrijvingen te
weigeren, zonder opgaaf van reden. Het verstrekken van onjuiste informatie m.b.t. de inschrijving kan leiden
tot uitsluiting zonder restitutie van het inschrijfgeld.
2. Als de deelnemer zijn inschrijving annuleert op een moment dat de theorieles (1e les) langer dan 15 dagen
later gehouden wordt, wordt 75% van het totaal verschuldigde bedrag geretourneerd. Bij annulering binnen
twee weken voor de theorieles (1e les) waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven, wordt het inschrijfgeld
niet geretourneerd. Bij voortijdige beëindiging van de BAT-cursus, op initiatief van de deelnemer, blijft men het
volledige bedrag verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie van het hele of gedeeltelijke bedrag. Bij
voortijdige beëindiging of annulering op initiatief van de organisator wordt het eventueel betaalde geld
gerestitueerd naar rato.
3. Inschrijving voor de BAT-cursus geeft recht op deelname van één hond en één begeleider aan vijf
bijeenkomsten van in totaal zeven uur. Het is toegestaan om één (en dezelfde!) persoon extra mee te nemen
tegen betaling, hier zijn kosten aan verbonden. De hond wordt gedurende alle sessies begeleid door dezelfde
persoon.
4. Deelnemer realiseert zich dat het volgen van de BAT-cursus geen garantie geeft op een niet meer uitvallende
hond. Om dat doel te bereiken, is het noodzakelijk dat deelnemer oefent met de aangeboden leerstof.
Organisator verplicht zich om de deelnemer hierin te begeleiden binnen de kaders van de cursus.
5. De deelnemer realiseert zich dat de BAT-cursus zich richt op het gedrag van de hond op straat/in het
openbaar dat met name gericht is op onbekende honden en/of personen. Verandering van edrag van de hond
binnenshuis is niet het doel van deze cursus.
6. De hond die meedoet aan de cursus, draagt tijdens de training een tuigje. Bij uitzondering en in overleg met
organisator mag dit een halsband zijn. Slipkettingen, prikbanden, stroombanden en ander correctiemateriaal is
tijdens de cursus niet toegestaan.
7. De organisator is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de cursus en
daarbuiten. De organisator heeft een inspanningsverplichting voor een goed verloop van de cursus.
8. De deelnemer heeft de organisator op de hoogte gesteld van evt. medische-, geestelijke - en/of sociale
omstandigheden die van belang zijn voor wel of geen deelname aan de cursus.
9. De cursus is bedoeld voor eigenaren van uitvallende honden en geen (bij)scholingstraject voor (semi)hondenprofessionals. Eventueel cursusmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld, is alleen voor gebruik van de
deelnemer en mag op geen enkele manier gereproduceerd worden of getoond worden in andere
omstandigheden dan binnen het eigen huishouden. Bij geconstateerd misbruik wordt deelnemer onmiddellijk
geweerd van de cursus en is er geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
10. Door inschrijving wordt de deelnemer aan de workshops verondersteld volledig kennis te hebben genomen
van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

