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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Meebrengen bij inschrijving

•

Lidgeld :
Eerste jaar
Tweede jaar
Vanaf 2de hond

•

Bij inschrijving dient u telkens de lidkaart te tonen aan de verantwoordelijke.

•

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen hond.

•

De hondenschool is gesloten indien stormweer voorspeld wordt.
STORMWEER betekent : hevige rukwinden, hevig onweer, hagel en zware sneeuwval.
Dit wordt vooraf op de POHO facebookpagina gecommuniceerd.

•

Wanneer de hond een grote behoefte doet op het terrein moet men dit zelf opnemen door middel van een poepzakje en alles
deponeren in de voorziene afvalbak. Zowel bij een grote als bij een kleine behoefte op het terrein dient men € 0,50 boete te
betalen (zie spaarpot op de toog). Alle honden dienen hun behoefte te doen op de aanwezige plaspleinen.

•

Het is verboden geweld te gebruiken tegenover de hond.

•

De slipketting is verboden in alle klassen.

•

De toegangspoort van het terrein moet steeds gesloten worden, zowel bij het betreden als bij het verlaten van het terrein.

•

Het is verboden de trainingsvelden met uw hond te betreden zonder instructeur.

•

Indien de training reeds aan de gang is, moet men steeds toestemming vragen aan de instructeurs om het veld te mogen
betreden.

•

Het is verboden te roken en alcoholische dranken te nuttigen op de trainingsvelden.

•

Het gezondheidsboekje van de hond moet steeds in orde zijn en op vraag van het bestuur ter controle worden voorgelegd.

•

Agressieve honden of honden met gedragsproblemen kunnen weggestuurd worden.

•

De minimum leeftijd van een geleider wordt bepaald afhankelijk van de grootte van de hond, rijpheid van de geleider en het
akkoord van de ouders.

•

Wie wedstrijden wil spelen onder de naam van de school, kan dit enkel mits de goedkeuring van het bestuur.

•

De hond dient aan de leiband te worden gehouden op het volledige domein van de hondenschool.

•

Blaffende en/of luidruchtige honden mogen na de training niet achter gelaten worden in de auto of hondenremork (dus
verplicht in de kantine), .

•

Bij niet-naleving van het huishoudelijk reglement kan het lid uitgesloten of beboet worden.

•

Bij inschrijving in de hondenschool verklaart het lid zich akkoord met het huishoudelijk reglement.

: € 90 per jaar (inclusief starterspakket)
: € 80 per jaar
: € 80 per jaar (inclusief starterspakket)

Voor de Hondenschool

Naam + handtekening lid

Naam + Handtekening

Gelezen en goedgekeurd

