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Overdrijven is een kunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed voorbereid op pad gaan ook 

 

 

 

Onze spelregels & praktische tips 

 

 

 

 

Van bewust worden naar bewust zijn 
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Wij gaan ervan uit dat jullie de “kleine” lettertjes kennen en dat iedereen een eigen 
aansprakelijkheidsverzekering heeft en zijn /haar eigen verantwoordelijkheid in deze 
cursus/workshop kent. 
 

Over de honden 

• Alles waar de honden aan te pas komen, gebeurt onder begeleiding van één van de 
trainers. 

• De bus is het veilige verblijf voor de honden, daarom komen alleen honden en trainers in 
de bus. 

• Je hond krijgt zijn “salaris” uit zijn eigen salarispot van jou of van de trainers. 

• Roken tijdens het werken met de hond is gevaarlijk. Rook op een ander moment. 

• Als je hond een ongelukje heeft op het veld of privé terrein is dat niet erg, maar ruim de 
boel op. De trainers zorgen voor opruimmateriaal. 

• Je hond is steeds aangelijnd, tenzij de opdracht anders luidt. 

• Het kan gevaarlijk zijn honden aangelijnd met elkaar te laten spelen of aan elkaar te 
laten snuffelen, voorkom dat dit gebeurt. 

• Doe tijdens het werken met de honden sieraden af en losse kledingstukken dicht. 
 
Kleding, eten, roken en drinken 

• Roken mag buiten de cursusruimte en buiten het werken met de honden. 

• Koffie en thee kun je zelf pakken wanneer je wilt. 

• Hou de tafel waar eventueel aan gewerkt wordt schoon (dit geldt in het bijzonder ingeval 
er bord- of, kaartspelen gedaan worden tijdens de workshop/sessie. 

• Zorg voor voldoende bescherming tegen kou, zon en regen. We werken soms wel 
anderhalf uur aaneengesloten buiten. Stevige waterdichte schoenen zijn op vochtige 
koude dagen essentieel. 

 
Privacy regels 

• Alles wat binnen de cursus gebeurt is vertrouwelijk. Waarborg dit. Praat dus met 

• derden slechts over wat jezelf ervaren hebt. 

• Eventuele video- of foto opnames die jullie of wij maken zullen niet zonder jullie 
toestemming gebruikt worden. 

 
Overige regels 

• Het meenemen van een eigen hond zonder overleg is niet toegestaan 

• Mobiele telefoon uit. Er is voldoende pauze om eventueel te bellen 

• Ga in de pauzes naar het toilet 

• Kom op tijd. Als de groep niet compleet is kunnen we niet beginnen 
 

 
Als er iets is wat je zou willen of waar je behoefte aan hebt, laat dat weten 
aan de trainers, zodat deze daar aandacht aan kunnen schenken. 


