Algemene Voorwaarden Apeldoornse Kynologenclub
Algemeen
Iedereen die zich inschrijft voor cursussen bij de Apeldoornse Kynologen Club (hier na te noemen de
AKC) of als lid van de vereniging, is gehouden aan de cursusvoorwaarden en deze Algemene
Voorwaarden. Deelnemers aan de cursussen onderwerpen zich voorts aan de richtlijnen van AKC en
de aanwijzingen van haar instructeurs.
Voorwaarden deelname
• In verband met besmettingsgevaar moet uw hond verplicht ingeënt worden (de zgn.
cocktailenting). Het inentingsboekje wordt tijdens de eerste les van ieder trainingsseizoen
gecontroleerd. Mochten de inentingen niet in orde zijn, is het bestuur of instructeur gemachtigd uw
hond toegang tot het terrein te ontzeggen. Dit ter bescherming van andere honden.
• U zorgt ervoor dat u en de door u begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn. Informeer voor
het starten met een cursus bij uw verzekeringsagent of dit in uw lopende WA-verzekering is
opgenomen.
• Mochten u, uw partner ( gezinslid) of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet
zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is
overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor
andere cursisten.
• Als u bij een andere hondenschool dan de AKC één of meerdere cursussen heeft gevolgd of
diploma’s hebt behaald, kan het zijn dat wij u en uw hond uitnodigen voor een korte test om te
bepalen bij welke cursus u het beste kunt instromen. Ook is het mogelijk dat dit in de eerste les
van het cursusseizoen wordt bepaald.
• De AKC is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door u of uw hond aan
derden – of door derden aan u of uw hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten
georganiseerd door de AKC. De cursist verklaart dat hij/zij zich conformeert aan het gestelde in
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot zijn/haar aansprakelijkheid in geval van schade door de
hond aan ‘derden’ (natuurlijke personen en dieren). De AKC en haar medewerkers kunnen
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ooit.
• Aangezien wij werken met dieren en mensen geven wij geen 100% garantie op het resultaat. Een
goed resultaat is ook afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.
• De minimum leeftijd van een cursist is 14 jaar tenzij anders overeen gekomen met het bestuur. Dit
in overleg met de instructeur. Ouders/voogden zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk voor een
minderjarige. Deze verantwoording kan nimmer worden overgedragen aan het bestuur en/of
instructeurs.
Inschrijving
• Om u in te schrijven stuurt u een volledig ingevuld en (behalve bij elektronische inzending)
ondertekend inschrijfformulier naar het cursussecretariaat van De AKC.
• Elektronische inschrijvingen met akkoordverklaring voorwaarden worden als ondertekend
beschouwd.
• Met het inleveren of verzenden van het inschrijfformulier, persoonlijk, elektronisch of per post,
geeft u aan dat u onze cursusvoorwaarden hebt gelezen en daarmee akkoord gaat.
• Een formulier geldt voor één hond. (Wel kunt u op één formulier uzelf en uw hond voor meerdere
cursussen opgeven.)
• Bij minderjarigen moet de ouder/verzorger tekenen.
• Overleg betreffende deelname aan cursussen kan met de cursusinformatie.
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•

•

Voor aanvang van de cursus ontvangt u informatie over het tijdstip en dagdeel waarop u bent
ingeschreven en bij welke instructeur u bent ingedeeld. Mocht u geen bericht ontvangen, neem
dan contact op met de cursusinformatie.
In het geval dat een cursus om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, kan de AKC
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor aangegane kosten en verplichtingen van welke aard
dan ook.
Om deel te kunnen nemen aan een vervolgcursus dient men 75% van de voorgaande cursus
aanwezig te zijn geweest.

Plaatsing en wachtlijst
• Een inschrijving is pas geldig en indeling vindt pas plaats na ontvangst van een inschrijfformulier
en ontvangst van de cursusgelden.
• De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en betaling.
• De AKC doet haar best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Wanneer er toch geen plaats is
of de cursus niet doorgaat, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden. Als er alternatieve
plaatsingsmogelijkheden zijn, dan nemen wij contact met u op.
Betaling cursusgeld
• De inschrijving is pas geldig als het cursusgeld is voldaan.
• Het cursusgeld dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les te worden overgemaakt
op bankrekening: 10.31.99.837 t.n.v. Apeld.Kynologenclub o.v.v. het lidmaatschapsnummer,
naam van de hond en uw achternaam te worden vermeld.
• Wanneer men zich voor een cursus heeft ingeschreven en is ingedeeld, is men bij het wegblijven
en niet afmelden voor de aanvang van de cursus € 7.50 verschuldigd!
• Als u achterstallig cursusgeld niet hebt betaald, neemt de AKC een inschrijving voor het nieuwe
cursusseizoen niet in behandeling.
Annuleren of stoppen met uw cursus
• Overleg omtrent annulering gebeurt met het cursusadministratie.
• Bij annulering na aanvang of tijdens de cursus is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk.
• In bijzondere gevallen beslist het bestuur.
• Enige toezegging door instructeurs of ander medewerkers van de AKC heeft geen formele
waarde.
Vakanties, feestdagen, uitvallen van lessen
• De AKC houdt zich aan de basisschoolvakanties en nationale feestdagen zoals die door het
ministerie zijn vastgesteld.
• In de vakanties (m.u.v. zomercursussen) en op feestdagen gaan de lessen in het algemeen niet
door.
• Incidenteel kan het voorkomen dat een les uitvalt door uiterst slecht weer of andere onvoorziene
omstandigheden. De AKC beroept zich dan op overmacht. De AKC zal echter alles binnen haar
vermogen doen om tenminste één door slecht weer vervallen les in te halen.
• Restitutie van cursusgelden vindt niet plaats.
Lidmaatschap
• Het volgen van een cursus verplicht tot lidmaatschap van de AKC voor minimaal 1 kalenderjaar.
• Ongeacht de start van de cursus wordt onder een kalender jaar verstaan de periode 1 januari t/m
31 december van ieder jaar.
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Voor betaling stuurt de ledenadministratie u geen factuur. U dient zelf voor aanvang van het
nieuwe kalenderjaar het lidmaatschap over te maken op de rekening van de penningmeester.
De AKC behoudt het recht om inschrijvingen voor lidmaatschap en cursussen te weigeren.
Het lidmaatschap dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de eerste les te worden
overgemaakt op bankrekening: 10.31.99.837 t.n.v. Apeld.Kynologenclub o.v.v. het
lidmaatschapsnummer.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar
schriftelijk gemeld te worden bij de ledenadministratie. Zonder deze afmelding loopt uw
lidmaatschap automatisch door.
Bij tussentijdse beëindiging blijft jaarcontributie verplicht, restitutie is niet mogelijk.

