Algemene voorwaarden KynoTeach

Ik geef op een positieve manier les middels één op één begeleiding of in kleine
groepen. Hierbij geef ik handvatten en ondersteuning bij de door de klant gewenste
vragen.
Lees deze algemene voorwaarden goed door. Hierin kun je lezen wat wij zijn
overeengekomen.
Het is belangrijk dat je mijn algemene voorwaarden goed begrijpt. Daarom lees je
hieronder een vereenvoudigde samenvatting welke de belangrijkste zaken omvat.
Als Opdrachtnemer (KynoTeach, ik) doe ik mijn best bij het aanbieden van mijn
dienst als Kynologisch Instructeur. Dit doe ik met grote zorg en gebaseerd op recent
opgedane kennis en vaardigheden en zoals zij hebben afgesproken
Als Opdrachtgever (jij), hierna genoemd de klant, draagt zorg voor je aanwezigheid
op de afgesproken dag en tijd. Houd je aan de gemaakte afspraken. Je reageert
tijdig op gestelde vragen, feedback of verzoeken. Je komt je betaalverplichting(en)
na.
De volledige algemene voorwaarden (kleine lettertjes) zijn vanaf de
eerstvolgende pagina te lezen.

Algemene Voorwaarden
•

•
•
•

Op alle diensten en producten geleverd door KynoTeach alsmede diegenen die op welke wijze
dan ook gebruik maken van, of te kennen hebben gegeven gebruik te willen (gaan) maken
diensten en/of producten, hierna te noemen klant, zijn de Algemene Voorwaarden zoals hierna
weergegeven van toepassing.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant zich inschrijft voor één van de
activiteiten.
Deze Algemene Voorwaarden bevatten voor de klant belangrijke informatie. Van de klant wordt
verwacht dat hij de informatie kent.
Het is aan te raden om de Algemene Voorwaarden op te slaan en/of af te drukken, zodat ze op
een later moment makkelijke terug te lezen zijn.

Betaling
•

•

•
•
•

•
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Overeenkomst van opdrachten, producten en diensten komen tot stand doordat partijen
mondeling of schriftelijk een afspraak maken of doordat de klant zich middels email aanmeldt.
Door het insturen van een ondertekend aanmeldingsformulier of de inschrijving per e-mail
verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van KynoTeach en
accepteert u de betalingsverplichting.
1. Inschrijving is pas definitief wanneer deelnemer een bevestiging van inschrijving
ontvangt.
2. Conform de wet Koop op afstand heeft u bedenktijd van 7 werkdagen waarin u kunt
heroverwegen of u de dienst wil afnemen. De bedenktijd begint op de dag van afsluiting
van de overeenkomst / inschrijving.
3. Door het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de klant er tevens mee
akkoord dat de door de klant ingevulde persoonsgegevens opgeslagen worden in het
klantenbestand. Het klantenbestand is alleen inzichtelijk voor de eigenaar van
KynoTeach.
Voor betaling van de ingeschreven activiteit ontvangt de klant van KynoTeach een factuur. Deze
factuur dient uiterlijk 3 werkdagen voor de start van de activiteit op de bankrekening van
KynoTeach te zijn bijgeschreven. Schrijft de klant last-minute in dan dient de factuur per
omgaande te worden voldaan
Betaling in termijnen is alleen in overleg en met goedkeuring van KynoTeach mogelijk voor de
lespakketten privé en groepsles. De betaling wordt dan gespreid over 2 termijnen, waarvan 1
termijn moet zijn voldaan vóór aanvang van de activiteit
Bij niet tijdige betaling van de factuur wordt de geplande activiteit door KynoTeach geannuleerd
en is de klant alsnog verplicht de kosten te voldoen.
Mocht de klant wegens onvoorziene omstandigheden niet meer deel kunnen nemen aan een
reeds ingeschreven activiteit dan dient de klant KynoTeach hiervan, uiterlijk twee werkdagen
voor aanvang van de activiteit, per e-mail op de hoogte te stellen. Mocht de klant de factuur
reeds betaald hebben dan vindt er restitutie plaats onder aftrek van €10,- administratiekosten.
Indien de klant de factuur nog niet had voldaan, ontvangt de klant van KynoTeach een
aangepaste factuur voor de administratiekosten.
Als de klant de activiteit binnen twee werkdagen voor aanvang of ná aanvang van de activiteit
annuleert zal er, indien de klant al betaald heeft, geen restitutie plaatsvinden. Heeft de klant nog
niet betaald dan dienen de verschuldigde kosten alsnog binnen de gestelde betalingstermijn te
worden voldaan.
Er zal wel restitutie plaatsvinden bij overlijden van de hond.
Het tegoed van het aangekochte pakket blijft tot 6 maanden na de factuurdatum geldig. Daarna
komt het tegoed te vervallen.

Deelneming
•
•
•

•
•
•
•

Deelname aan de diensten van KynoTeach door personen jonger dan 16 jaar is uitgesloten.
Kinderen zijn welkom om te komen kijken, mits onder toezicht van een volwassene.
Deelname is slechts mogelijk met 1 hond per persoon.
Deelname aan groepsactiviteiten is slechts mogelijk wanneer de hond is ingeënt volgens de
reguliere inenting. Vooraf of bij aanvang van een groepsactiviteit kan KynoTeach vragen naar
inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan
KynoTeach besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de
groepsactiviteit.
Wanneer de klant driemaal achtereen zonder bericht afwezig is bij een cursus, kan KynoTeach
de klant helaas niet meer tot de cursus toelaten.
Het gebruik van of het door de hond dragen van zogenaamde slipkettingen, prikbanden, of op
afstand inschakelbare stroombanden tijdens de cursussen is ten strengste verboden en leidt tot
uitsluiting van verdere deelname.
Er wordt verwacht van de klant dat hij op tijd aanwezig bent. Gemiste onderdelen komen niet in
aanmerking voor restitutie of rechten op compensatie.
Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van KynoTeach strikt op te volgen. Het niet opvolgen
van instructies of het naleven van deze voorwaarden zal uitsluiting van deelname tot gevolg
hebben zonder restitutie of rechten op compensatie.

Aansprakelijkheid
•
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KynoTeach kan op geen enkele manier verantwoordelijkheid nemen voor het niet bereiken van
het trainingsdoel als de door KynoTeach gegeven aanwijzingen niet consequent worden
opgevolgd
De klant betaalt voor geleverde diensten, niet voor behaald resultaat. Hierdoor vervalt het recht
op teruggave van geld door het niet behalen van de door de klant beoogd resultaat.
Deelname aan de activiteiten van KynoTeach vindt plaats op eigen risico en verantwoording.
De klant blijft ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar
hond.
De klant dient een WA verzekering te hebben die tevens dekkend is voor eventuele schade
aangebracht door de hond.
De klant is eindverantwoordelijk voor de hond, waarbij schade ontstaan door, tijdens of na een
les geheel voor risico van de klant valt.
De klant is aansprakelijk voor ontstane schade aan trainingsartikelen, hulpmiddelen en kleding
door de hond of het gebruik ervan gedurende de les of oefeningen.
KynoTeach is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of de beschadigingen van eigendommen
bij gebruik van zakelijke als persoonlijke eigendommen van de klant gedurende de activiteit
voortduurt.
De klant vrijwaart KynoTeach ten allen tijden tegen aansprakelijkheid van derden die enig
verband houden met de geleverde diensten.
Voor de veiligheid van mens en dier graag de honden aangelijnd houden tijdens de lessen
Gedurende de lessen zijn de honden altijd aangelijnd tenzij in opdracht van de instructeur
anders wordt bepaald. De instructeur kan ten alle tijden maatregelen nemen als de veiligheid
van de cursisten of honden in gevaar komt.

Overige bepalingen
•

•

•
•

Afspraken gaan altijd door. Indien door weersomstandigheden, ziekte van instructeur of
overmacht de afspraak niet doorgaat, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
gesteld. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten
worden ontleend. De afspraak wordt dan verplaatst naar een nieuwe datum.
Wil de klant de datum voor een geplande activiteit wijzigen dan dient de klant KynoTeach
hiervan, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de activiteit per e-mail op de hoogte te stellen. Bij
tijdige afmelding schuift de afspraak door naar een nieuwe datum. Bij een wijziging/annulering
binnen 24 uur komt de geplande activiteit te vervallen.
Mocht u of uw hond gezondheidsproblemen hebben, gelieve dit voor aanvang van de activiteit
kenbaar te maken.
Indien de hond tijdens de activiteit onverhoopt zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen.

•

Laat geen afval achter op het terrein waar KynoTeach haar diensten aanbiedt.
1. Op openbaar terrein dienen landelijke, regionale en lokale (aanlijn- en opruim)
bepalingen dienen te worden opgevolgd.
2. Eventuele consequenties dan wel boetes ten gevolge van het niet naleven van artikel
16 en artikel 17 zijn voor rekening van de eigenaar.
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Tijdens de activiteiten is roken niet toegestaan.
Het gebruik van mobiele telefoons tijdens de les is niet toegestaan (overleg met de instructeur
bij eventuele overmacht).
Tijdens alle activiteiten kunnen er door de instructeur foto’s of video’s gemaakt worden. Deze
opnamen worden door KynoTeach gebruikt ter illustratie van de website en/of social media. Als
de klant een foto of een video wil laten verwijderen, kan de klant hiervoor een mail sturen naar
info@kynoteach.nl . Wie bezwaar heeft tegen het maken van een foto of video, kan dat melden
bij de instructeur
Voor de privacy van de instructeur en de andere klanten verzoeken wij iedereen om geen foto’s
en video’s te maken tijdens de diensten die KynoTeach aanbiedt ZONDER medeweten en
toestemming van de instructeur en eventuele andere klanten.
De klant heeft een publicatierecht naar aanleiding van een les. Echter, het is niet toegestaan
om negatieve uitlatingen te publiceren die financiële of persoonlijke gevolgen hebben voor het
bedrijf, persoon of werkwijze waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding komt.
Schade, hinder binnen de continuïteit of persoonlijke schade ontstaan door publicaties, al dan
niet in de vorm van beoordelingen of aanbevelingen zullen ten alle tijden worden verhaald op
de klant.
Honden worden geacht zich sociaal te gedragen ten opzichte van soortgenoten en mensen en
ten opzichte van de omgeving waarin zij verkeren. Mensen worden geacht zich sociaal te
gedragen ten opzichte van mensen, honden en ten opzichte van de omgeving waarin zij
verkeren.
Het niet sociaal gedragen van deelnemende honden of mensen wordt door de instructeur van
KynoTeach bepaald. Verdere deelname is dan uitgesloten. Deze bepaling is bindend.
Eventuele klachten dient de klant per e-mail aan KynoTeach kenbaar te maken. Een eventuele
schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de klant reeds betaalde kosten.
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