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Welkom bij “Bushy Tails” 
 

Hondenschool-Gedragsbegeleiding-Trimsalon 

- Veterinaire natuurgeneeskunde –  

 
Om het voor u en uw hond zo aangenaam mogelijk te maken zijn er een aantal huisregels 

opgesteld: 

 

1. Aanmelding (telefonisch/email/app) voor de cursus verplicht tot betaling van de 

gehele cursuskosten. De overeengekomen startdatum is definitieve start voor uw 

cursus. Wijzigingen zijn i.v.m. wachtlijst niet mogelijk! 

De hondenschool kan géén rekening houden met individuele privé omstandigheden 

qua vakanties, werk, andere situaties waardoor u een les/meerdere lessen verzuimd. 

De hondenschool heeft geen proeflessen, u bent echter van harte welkom om tijdens 

de lesuren een bezoek te brengen zonder hond. 

 Restitutie van resterende lesuren vindt uitsluitend plaats bij overlijden van hond dan 

wel geleider tijdens de cursusduur. 

 Het gehele cursusgeld dient uiterlijk vóór aanvang van de 2de les ontvangen te zijn. 
 

2. Wekelijkse noodzakelijke/acute info ontvangt u via de Facebooksite van 

hondenschool Bushy Tails. 

 

3. Parkeer uw auto langs de linkerkant van de verharde weg of op het erf. Hou de rijweg 

vrij, met name in zomer- en herfstmaanden komen er grote landbouwmachines langs.  

 Parkeer NIET op de grasstrook voor het huis en ook NIET op het erf vóór de 

stalingang.  

We zijn hier gast, hou rekening met anderen! 
 

4. Meldt u tijdig af voor de les indien u verhinderd bent.  

Per volledig cursusblok (pups 8 lessen, beginners/gevorderden 10 lessen) is het 

mogelijk om één les in te halen indien u door omstandigheden de les heeft moeten 

missen. Dus puppycursus is maximaal 9 weken, beginners/gevorderden maximaal 11 

weken. 

 Het is niet mogelijk opgestarte lessen of cursussen te verplaatsen (ook niet vanwege 
geplande vakanties). 
 

5. Puppy-, beginnerscursus en gevorderdencursus zijn volgens instroomsysteem, 

hierdoor zijn er geen lange wachttijden.  

 Specialisatiecursussen (behendigheid/G&G I/II, VZH en speuren) vinden in blokken 

plaats. Het is niet mogelijk hier cursuslessen in te halen. 
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Het is niet mogelijk om cursuslesuren om te zetten in andere producten van Bushy 

Tails. 

 

6. Indien uw hond loops is komt u gewoon naar de les. Ook op straat komt u loopse 

honden tegen en/of reuen. 

 

7. Kom op tijd voor de les zodat anderen geen hinder ervaren door te wachten of te laat 

binnenkomen dat veroorzaakt veel onrust in de hondengroep. 

 

8. Zorg voor degelijke kleding en schoeisel, bij nat weer kan het soms vochtig zijn op het 

trainingsveld. De lessen gaan onder alle weersomstandigheden door, tenzij er door 

storm/onweer, sneeuw, gladheid gevaar is op de weg.  

 Volg dan het weeralarm en/of de info op Facebook. 

 

9. De hond draagt een normale passende halsband (kunststof of leer) en gebruik een 

riem van maximaal 1.5 meter. Gebruik geen tuigjes, slipkettingen of flexibanden in de 

les, tenzij in overleg.  

 

10. Voer de hond niet voor de les. Het is niet goed om met een volle maag te gaan trainen 

(kans op maagtorsie/lage motivatie om te werken). Gebruik voer, maar bij voorkeur 

iets lekkers als beloning tijdens de les. Breng een speeltje/lap mee, waar u samen mee 

kunt spelen (dus geen tennisbal en/of speeltjes met piepjes). 

 

11. Uw pup/hond dient die entingen te hebben gehad die voor de leeftijd van de hond  

 noodzakelijk zijn, daarmee is de hond volledig beschermd voor die periode (ervan 

uitgaande dat daadwerkelijk enting heeft plaatsgevonden door een erkende 

dierenarts). Laat uw pup/hond tevens enten voor kennelhoest. 

 Uw hond is heeft dan voldoende weerstand voor die periode, dus u kunt gewoon naar 

de les komen indien uw hond nog (vervolg) geënt moet worden. 

 

12. Ontworm/ontvlooi uw hond regelmatig. Overleg met uw dierenarts hierover. 

 

13. Laat uw hond goed uit voor de les. Niet uitlaten bij woning/erf en nooit op grasland 

voor koeien. Hondenuitwerpselen bevatten sporen die bij opname door koeien acute 

abortussen/sterfgevallen kunnen veroorzaken. Dit kan enorme schade voor boeren 

veroorzaken.  

Ongelukjes op het veld direct opruimen met poepzakje, deponeren in de aanwezige 

emmer! Geen plastic poepzakjes in het veld of in de berm werpen! Hou het 

trainingsveld ook vrij van ander afval en sigarettenpeuken. 

 

      14. Daar ik zelf nog actief train met mijn honden en regelmatig bijscholing volg,  is het 

mogelijk dat cursussen vervallen i.v.m. seminars/trainingsweekenden. U wordt hier 

vooraf tijdig over geïnformeerd. Lessen in feestweekenden gaan gewoon door. 
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15. Indien u problemen/probleemgedrag heeft met uw hond in huiselijke omgeving kunt 

u gebruik maken van de gedragsbegeleiding van Bushy Tails. Indien de hond 

probleemgedrag vertoond in de lesgroep kan het advies zijn dat er een separaat traject 

gaat lopen om anderen binnen de groep (begeleiders en honden) te beschermen. 

 Tarief gehele behandeling: € 150,00 (eenmalige anamnese/thuisbezoek en 
vervolgtraject). Voor cursisten geldt 10% korting. 
 

16. Bij afspraken voor behandeling in de trimsalon geldt voor cursisten 10% korting. 

 

17. Voor tarieven veterinaire natuurgeneeskundige therapie zie de website. 

Mogelijkheden zijn bioresonantie, lasertherapie, homeopathie, acupunctuur, 

kruidentherapie, aromatherapie, shiatsu/hotstone massage etc. 

 

In de wintermaanden vinden er lezingen plaats die u verder theoretisch informeren 

over diverse thema’s. Aanmelding via de website. 

 

18. De hondenschool heeft geen zomerstop dus hou hier rekening mee met uw 

vakantieplanning.  

 De winterstop is vanaf maandag  16 december 2019 tot en met zaterdag 29 februari 

2020. 

 

19. De hondenschool is niet verantwoordelijk voor enigerlei schade die door u of door uw 

huisdier worden veroorzaakt tijdens de lesuren. Zorg voor een juiste WA verzekering, 

u bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk  voor het gedrag van uw hond. 

 

20. Tarieven 2019: 

Puppycursus: € 90,00 

Beginners en gevorderdencursus: € 100,00 

Behendigheid, G&GI/II en speuren: € 125,00 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u mailen of bellen. 

Veel plezier tijdens de cursussen. 
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