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We begrijpen dat er soms omstandigheden zijn waardoor u genoodzaakt bent om uw cursus 
of workshopdeelname voortijdig in te trekken. Een afzegging heeft echter wel gevolgen voor 
de bezetting en de geplande mankracht. Onze voorwaarden zijn als volgt: 

1. Een telefonische inschrijving of een inschrijving via e-mail, facebook geldt als formele 
inschrijving voor de workshop of cursus. U ontvangt na deze inschrijving een bevestiging 
met daarin ook de betaalvoorwaarden. Door deze aanmelding geeft u aan hiermee 
akkoord te gaan.  
 

2. Als de afzegging is gedaan tenminste 1 week (7 dagen) voor de start van de workshop of 
workshop, zal u geen kosten in rekening worden gebracht. Mocht u een deel van de 
workshop of cursus niet kunnen volgen (bijv. uw hond is geblesseerd of uw teef is te erg 
loops) dan kunt u iemand anders daarvoor in de plaats sturen of zelf met een andere 
hond komen, mits die in staat is om de workshop of cursus te volgen (qua niveau). Een 
loopse teef kan gewoon meedoen indien deze geen last is voor de andere honden. Graag 
even aan ons doorgeven. 
 

3. Als het om een afzegging gaat binnen 1 week (0-6 dagen) voor de workshop of cursus, 
dan zijn wij genoodzaakt u 50% van de workshop- of cursuskosten in rekening te 
brengen. Het is voor ons dan namelijk nog zeer moeilijk een andere cursist in uw plaats 
te laten instromen. Mocht u zelf voor een andere deelnemer zorgen, dan brengen wij 
geen kosten in rekening.  
 

4. Afmelden kan enkel via e-mail worden gedaan. Gebruik daarvoor het volgende e-
mailadres: info@dancingpaws.nl. Vermeld hierin de datum waarvoor de afmelding is, 
uw naam en de naam van de hond. 
Dancing Paws zal dit vervolgens via e-mail bevestigen en neemt hierbij deze algemene 
voorwaarden in acht (punt 1. t/m 4). 
  

5. Als uw hond niet lekker is en minstens één van onderstaande symptomen heeft dan kan 
uw hond niet naar de workshop of cursus komen:  
- Koorts (dat is een temperatuur boven de 39°) 
- Eet/drinkt niet of veel minder 
- Een verwonding/wond/operatie gehad heeft waardoor hij/zij het rustig aan moet doen 
 
Meld u zich dan af voor die workshop of cursus,  mail naar: info@dancingpaws.nl. 
 
Het kan zijn dat uw hond een besmettelijke aandoening heeft en dat daarmee vooral 
jonge honden en honden met een verminderde weerstand kwetsbaarder zijn om ook 
besmet te worden. Omwille van het welzijn van uw eigen hond en de honden van andere 
cursisten is het goed uw hond te laten controleren door de dierenarts. Kom pas weer 
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naar de volgende workshop of cursus als uw dierenarts zegt dat dit kan.  
 

6. Dancing Paws behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname van een 
workshop of cursus, de geplande workshop of cursus tot 48 uur voor aanvang van de 
workshop of cursus te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. In dat geval 
kunt u uw betaling terug ontvangen. 
 

7. In de bijgevoegde brief wordt vermeld wanneer de workshop of cursus gepland is. Het is 
mogelijk dat, door omstandigheden, hiervan afgeweken moet worden. Dit wordt dan zo 
spoedig mogelijk aan u doorgegeven. 
 

8. Zorgt u ervoor dat uw hond goed is ingeënt op basis van de algemene entingadviezen of 
de adviezen van uw eigen dierenarts. Kiest u ervoor uw hond bewust niet jaarlijks te 
enten tegen ziektes waar een hond voldoende antistoffen van kan hebben opgebouwd? 
Zorg er dan voor dat uw hond wel in het afgelopen jaar een titerbepaling gehad heeft 
waaruit dit blijkt. Het is verstandig uw hond preventief een enting of behandeling te 
geven tegen Kennelhoest, omdat er een (kleine) kans bestaat dat uw hond hiermee 
geïnfecteerd kan worden tijdens de workshop of cursus. Overigens is een preventieve 
behandeling hiervoor geen garantie dat de Kennelhoest niet optreedt, de symptomen 
zullen meestal wel minder zijn. Overigens is een Kennelhoestinfectie meestal onschuldig 
en behandeling door de dierenarts is ook niet altijd nodig.  
 

9. Deelname aan onze workshops of cursus is geheel op eigen risico. Wij verzoeken u om 
uw eigen WA te controleren op de aansprakelijkheid van toegebrachte schade door uw 
hond. Dancing Paws zal uw hond nooit in levensbedreigende situaties brengen 
 

10. Dancing Paws behoudt zich het recht om in geval van een (natuur)ramp, pandemie of 
beperkingen opgelegd door de overheid, de cursus of workshop (tijdelijk) stil te leggen of 
te stoppen. Dancing Paws zal altijd trachten om in dat geval de lessen of workshop te 
verzetten naar een ander tijdstip en/of dag. In het geval van een lopende cursus behoudt 
Dancing Paws zich het recht om geen restitutie van het cursusgeld uit te keren. 
In het geval van een nieuwe cursus of een workshop kan er een verzoek tot restitutie van 
cursusgeld, dan wel workshop kosten ingediend worden.  

We wensen je een plezierige workshop of cursus toe! 
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