Algemene voorwaarden
Kira’s Skills gevestigd te Loenen is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 68823843.
Artikel 1: Begrippen
1. Kira’s Skills: bovengenoemde onderneming die diensten aanbiedt.
2. Instructeur: eigenaar/medewerker Kira’s Skills
3. Cursist: hondeneigenaar die Kira’s Skills wenst in te schakelen
bij de opvoeding en training van zijn hond.
4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Kira’s Skills zich
met haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar
aangeboden dienst.
5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de overeenkomst in
de vorm van cursus/dienst.
6. Kira’s Skills behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te
wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de geldige voorwaarden is de versie die te
vinden is op www.kiras-skills.nl bij het aangaan van de overeenkomst.
Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten
die afgenomen worden bij Kira’s Skills.
2. Overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het
aanbod van Kira’s Skills.
3. Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus
heeft gevolgd bij Kira’s Skills, geschiedt door minimaal 2 weken voorafgaande aan de vervolgcursus
te bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.
4. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld te voldoen voor aanvang van de
eerste les. De cursist ontvangt hiervoor een factuur per email.
5. In geval van niet tijdige betaling behoudt Kira’s Skills zich het recht om de
cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
6. Indien de cursist minderjarig is, is schriftelijke toestemming van ouder of verantwoordelijke nodig
om deel te kunnen nemen.
Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus
1. Kira’s Skills bepaalt of een cursist in aanmerking komt voor
een bepaalde cursus of dienst.
2. De minimale leeftijd om deel te kunnen nemen aan een cursus is 16 jaar.
3. Kinderen zijn alleen na overleg welkom op de cursus, en dienen overige cursisten en honden niet
te storen.
4. Kira’s family kan een hond uitsluiten van de cursus wanneer deze gezondheidsklachten heeft die
besmettelijk zijn voor anderen, de hond beletten of wanneer de hond gedrag heeft wat storend is
voor andere honden of personen.
5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een goed passend Y-tuig, of
goed passende halsband met daarbij een enkele lijn van ongeveer 2 meter lengte.
Slipkettingen/banden, jachtlijnen, prikbanden, half-checks,
halti’s, geantle leader, antiblaf /correctiebanden of een uitrol/flexilijn zijn niet toegestaan bij het
afnemen van een dienst van Kira’s Skills.
6. De hond dient gezond te zijn en vrij te zijn van parasieten en besmettelijke ziekten. Honden die
klachten hebben zoals diarree of hoesten, kunnen niet deelnemen aan de cursus.
7. Voor aanvang van de cursus vraagt Kira’s Skills naar de gezondheid van de hond.

8. De cursist laat de hond voor aanvang van de les goed uit, zodat de kans op ongelukjes wordt
geminimaliseerd. Eventuele ongelukjes het terrein van Kira’s Skills, dienen te worden opgeruimd en
zelf te worden afgevoerd. De cursist zorgt zelf voor voldoende poepzakjes.
9.De hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn en mag eventueel pas los na toestemming van de
instructeur. Ook mogen de eventuele aanwezige toestellen niet gebruikt worden zonder
toestemming van de instructeur.
Artikel 4: Annulering van lessen
1. Wanneer een les door omstandigheden niet doorgaat, zal de instructeur dit zo vroeg mogelijk
melden.
2. Lessenserie. Indien de cursist schriftelijk, minimaal 24 uur voorafgaande aan de les, aangeeft niet
deel te kunnen nemen aan de cursus, dan kan 1 les van de lessenserie ingehaald worden op een
tijdstip dat Kira’s Skills beschikbaar heeft. Voor overige diensten geldt dat deze minimaal 48
voorafgaande geannuleerd dienen te worden. Bij later afzeggen wordt de helft van het bedrag in
rekening gebracht.
3. Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening
van de cursist.
4. Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn plaats te
sturen, als deze over voldoende vaardigheid beschikt.
5. Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal Kira’s Skills een vervangende instructeur regelen of de
betreffende les op een nader te bepalen tijdstip inhalen.
Artikel 6: Aansprakelijkheid Kira’s Skills
1.Kira’s Skills is niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook veroorzaakt door uw hond of
door u.
2.Kira’s Skills is niet aansprakelijk voor schade aan u, uw eigendommen of uw hond veroorzaakt door
anderen.
3. Fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op
internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
4. Kira’s Skills kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de
door de cursist gewenste resultaten.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de
cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan
personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan
materialen, haar medewerkers en de locatie dan wel waar de
activiteit plaatsvindt.
2. De cursist dient voor aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let daarbij
op dat uw hond of honden is of zijn meeverzekerd.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder oplevert zodanig dat een goede
uitvoering van de cursus daardoor wordt
bemoeilijkt, kan door Kira’s Skills van
(voortzetting) van de cursus worden uitgesloten. Alle hieruit
voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.
Artikel 8: Copyright
1. Alle door Kira’s Skills verstrekte schriftelijke documenten vallen onder
copyright. Deze mogen niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kira’s Skills worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
Artikel 9: Geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met Kira’s Skills is Nederlands recht van
toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst. Als
enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door
een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

