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Stichting Jachthonden Meierij - Vught 
Email: jachthondenpuppytraining@outlook.com 

  

Algemene cursusinformatie. 

U heeft zich bij ons ingeschreven voor een van de cursussen van de Stichting Jachthonden Meierij. 

Het doel van de cursussen. 

• De opleidingen richten zich op het jachthondenwerk na het schot 

• De honden opleiden voor het jachtwerk (mede ter bevordering van de weidelijkheid van de 

jacht) en/of tot een C/B/A niveau van de Standaard Jachthondenproeven (SJP), de  

Meervoudig Apporteer Proeven (MAP) en Workingtesten. 

Tijdens de trainingen krijgt u instructies hoe u uw hond iets aan kunt leren en hoe u met de hond 

kunt trainen. Uiteraard zult u thuis zelf dagelijks moeten trainen met uw hond. Elke dag ca. 10 

minuten en oplopend in tijdsduur bij het vorderen van leeftijd van de hond en de cursus.  

Wij zijn voorstanders van positief trainen, d.w.z. positief gedrag belonen en negatief gedrag zoveel 

mogelijk negeren/voorkomen.   

U kunt eigenlijk geen enkele training missen. Is uw hond loops?  Dan laat u de hond thuis, maar u 

komt zelf wel naar de cursus. De oefenstof kunt u dan thuis trainen met de hond. 

Kunt u niet naar een training komen, dan bent u verplicht zich af te afmelden bij de cursusleiding.  

Aangezien wij op diverse locaties trainen, moet u als u een keer niet bent geweest contact 

opnemen met de cursusleiding om na te vragen op welke locatie er de volgende keer getraind 

wordt.  Als er de volgende training op een andere locatie getraind wordt, zal de trainer dit aan u 

tijdens de training meedelen. 

Alleen de puppy jachttrainingen vinden in het algemeen plaats op het terrein van de Stichting 

Jachthonden Meierij. 

Voorwaarden Stichting Jachthonden Meierij te Vught. 
 

A. Algemene voorwaarden 

 

1. Alle tussen de Stichting Jachthonden Meierij en de cursist gesloten en te sluiten 

overeenkomsten worden gesloten onder de navolgende voorwaarden. 

2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de Stichting Jachthonden Meierij 

te Vught. Men is echter pas definitief cursist wanneer het verschuldigde cursusgeld is voldaan. 

De inschrijving is geldig gedurende de tussen de Stichting Jachthonden Meierij en de cursist 

overeengekomen aantal lessen. Voor een eventuele vervolgcursus dient men zich opnieuw en 

tijdig in te schrijven.   

3. Het door cursist verschuldigde cursusgeld dient voldaan te zijn voor de aanvang van de cursus, 

bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les en wordt de inschrijving 

ontbonden.  

4. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist 

en/of hond dient er een doktersverklaring of dierenarts verklaring te worden overlegd. Eerst na 

overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato terugbetaald worden vanaf 

het moment van overlegging na aftrek van vaste lasten en administratiekosten ad € 7,50. 
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5. Indien door langdurige ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), 

wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de 

cursist terugbetaald.  

6. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. 

7. De cursist verklaart dat zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond 

gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden 

waaronder het gevaar van besmetting, hondenziekte of enig andere ziekte van besmettelijke 

aard, te vrezen valt. 

Dat zijn/haar hond ingeënt is tegen alle hondenziektes en kennelhoest. Tijdens de inschrijving, 

doch uiterlijk op de eerste trainingsdag dient u een geldig vaccinatieboekje ter inzage aan de 

cursusleiding aan te bieden.   

De cursist verklaart ook dat de hond tegen teken beschermd is en op tijd een wormenkuur heeft 

gehad. 
 

8. De ingeschreven cursist moet zelf een WA- verzekering hebben afgesloten waarin de te trainen 

hond is meeverzekerd voor het toebrengen van schade aan derden en andere honden.. 

9. De minimale leeftijd van de cursisten is gesteld op 18 jaar, tenzij anders is overeengekomen. 

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken en uitsluitend in overleg met 

de desbetreffende trainer. 

 

B. Huishoudelijk reglement.  

1. Op het trainingsterrein dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s), 

aangelijnd te zijn. Indien uw hond onverhoopt toch op het trainingsterrein poept dient u dit direct 

zelf op te ruimen. Hiervoor zijn schepjes aanwezig, de poep kunt u dan in de struiken langs het 

trainingsterrein gooien. 

2. Alle cursisten dienen in het bezit te zijn van de onderstaande trainingshulpmiddelen.  

Deze benodigdheden dient men tijdens elke training bij zich te hebben. U kunt hiervoor het 

beste een speciale trainingstas nemen en zorgen dat daar alle trainingsmaterialen in zitten. Het 

beste is een tas die u om kunt hangen, zodat u alles direct bij de hand hebt.  

• 1 riem (ca 1,5 à 2 meter) voorzien van halsband. 

• 1 lange lijn (circa 8 tot 10 meter). 

• 1 eentonige of tweetonige fluit of een fluitset (Acme 211,5 en Acme rolfluit) 

• 1 apporteer blok en/of 1 apporteer dummy. 

• 1 grondpen om de hond aan vast te leggen. 

3. Wij vragen alle cursisten om zoveel mogelijk rekening te houden met de onderstaande 

kledingadviezen: 

• Draag degelijke, gemakkelijke kleding in bedekte kleuren. 

• Draag degelijke schoenen of laarzen. 

• Bij regen is een goed regenpak een must. 

• In de zomer moet u zich bewust zijn van de aanwezigheid van teken en 

eikenprocessierupsen in de bossen waarin wij trainen, pas uw kleding daar ook dan op aan.  

4. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. De 

trainingen starten stipt op de afgesproken tijd.  Bij verhindering dient de cursist dit tijdig (uiterlijk  

1 dag voor de training) bij de cursusleiding te melden middels een sms, whatsapp of email. 
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5. Als u drie keer niet op de training verschijnt, zonder afmelding, bent u niet meer welkom bij ons. 

U heeft dan ook geen recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden. 

6. Het is niet toegestaan om uw hond te slaan en/of te schoppen. Indien de trainer(s) en/of de 

cursusleiding dit constateren wordt u de verdere toegang tot de trainingen met onmiddellijke 

ingang ontzegd en heeft u geen recht op restitutie van reeds betaalde cursusgelden.  

7. Loopse teven en agressieve honden worden niet tot de training en/of het trainingsterrein 

toegelaten. Indien uw teef loops is dan komt u wel zelf naar de les. 

8. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen trainer(s), cursusleiding en cursist betreffende 

de lichamelijke gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen 

met de dierenarts.  

9. In overleg met de trainer(s) en cursusleiding is het toegestaan dat de cursist (op eigen risico) 

zich door derden laat vergezellen naar de training. Het is introducés echter tijdens de 

training niet toegestaan om zich op het trainingsveld te begeven. Men kan de trainingen 

volgen vanaf het terras voor de kantine.   

 

C. Adviezen 

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een 

hond advies vragen aan trainers van de Stichting Jachthonden Meierij. 

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de trainers 

- Stichting Jachthonden Meierij. Deze advisering kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid in 

welke vorm dan ook van de Stichting Jachthonden Meierij voor eventuele ongewenste gevolgen 

welke voortvloeien door het toepassen van de gegeven adviezen. De bezitter/eigenaar van de 

hond blijft dan ook ten alle tijden aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar 

hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.  

 

D. Ondertekening inschrijfformulier 

1. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de cursist tevens akkoord te zijn met de 

Voorwaarden van de Stichting Jachthonden Meierij: Algemene Voorwaarden, Huishoudelijk 

Reglement en hetgeen vermeld is bij Adviezen.. 

2. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men tevens akkoord te gaan met de 

privacyvoorwaarden van de Stichting Jachthonden Meierij zoals deze gepubliceerd zijn op de 

website van de Stichting Jachthonden Meierij; https://www.jachthondenpuppytraining.nl/ 

https://www.jachthondenpuppytraining.nl/

