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Algemene voorwaarden 

Inschrijving en betaling 
 

De aanmelding voor een cursus, gedragsbegeleiding of een priveles is definitief als; 

− een volledig ondertekend algemene voorwaarden formulier is ingeleverd bij 

Maroef 

− het hele volledige bedrag contant voldaan is voor de eerste les van de 

betreffende cursus of bij aanvang van een cursus  priveles of 

gedragsbegeleiding. 

Het opvoeden  van honden voor  kinderen beneden de 15 jaar dient altijd in overleg te 

gaan. 

Maroef heeft het recht om personen en/of honden de toegang tot een cursus te 

ontzeggen indien zij zich niet aan de regels houden zonder restitutie van het 

cursusgeld. 

Inhalen van een les is in sommige gevallen mogelijk mits binnen redelijke termijn op 

onze voorwaarden. 

Indien men niet heeft afgebeld kan de les niet worden ingehaald 

Algemene regels 
 

Ontlasting dient op en om het terrein opgeruimd te worden en gedeponeerd in de 

vuilnis. 

Slipketting, flexielijn, halfslipje, en alle andere correctie middelen zijn niet toegestaan. 

Omdat wij hondvriendelijk de honden benaderen worden correcties vermeden. Slaan 

schoppen en harde correcties kan een reden zijn om u het terrein te ontzeggen, 

zonder restitutie van het cursusgeld.  

Overlijd uw hond in de cursusperiode dan is restitutie niet mogelijk. 

Roken tijdens de cursus en buiten het terrein tijdens de cursus is niet toegestaan. 

Alle andere redenen die hier niet op staan zijn geen reden tot restitutie tot lesgeld. 

Eenmaal gekochte artikelen/en of boeken worden niet teruggenomen en ook geen 

geld terug. 
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Annulering cursus  
 

Indien uw instructrice zich afmeld wordt de les ingehaald Mocht zij langdurig ziek zijn 

dan hebben we daar regelingen voor. 

Het niet volgen van een cursus of een deel daarvan is geen reden tot restitutie van 

het cursusgeld. 

Het niet gebruik maken van een priveles of een deel daarvan is geen reden tot 

restitutie van het cursusgeld. 

Het niet volgen van een workshop of een deel daarvan is geen reden tot restitutie 

Het niet volgen van gedragstherapie of halverwege stoppen is geen reden tot 

restitutie. 

Maroef is niet verantwoordelijk voor de tekst van de website als u niet tevreden bent.  

Bent u niet tevreden over de lessen en stopt direct dan is dit geen reden tot restitutie. 

Lessen kunnen alleen in overleg verzet worden. 

Maroef is niet verantwoordelijk voor schade in welke vorm dan ook 

 

Deze voorwaarden vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen beide partijen, 

tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen. 

Naam en handtekening voor akkoord van klant 

  


