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Door inschrijving gaan leden akkoord met het huishoudelijk reglement van  
De Trouwe Hond Lebbeke.  
 
 
• Tijdens de trainingsuren worden de terreinen enkel betreden na toestemming 

van de lesgever. Buiten deze uren zijn de terreinen van de hondenschool niet 
toegankelijk.    

• De lessen worden steeds gegeven op de afgesproken uren. Een geleider die te 
laat komt voor de les, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur. Ook een 
vroegtijdig vertrek wordt gemeld.    

• Instructies gegeven door de instructeur dienen steeds opgevolgd te worden. Er is 
geen plaats voor persoonlijke initiatieven. Eventuele geschillen worden geregeld 
in samenspraak met de instructeur(s) en het bestuur.    

• Toestellen worden enkel door de honden gebruikt en worden enkel genomen 
onder toezicht van een instructeur.    

• Op het volledige eigendom van de hondenschool dienen de honden steeds 
aangelijnd te zijn, behalve tijdens bepaalde oefeningen.    

• Om veiligheidsredenen mogen kinderen, zowel tijdens de lessen als erna NIET op 
de oefenterreinen spelen.    

• Toeschouwers kunnen de lessen volgen langs de kant, buiten de 
oefenterreinen.    

• Om de vooruitgang van uw hond te bevorderen is tem Puppy 2 slechts 1 geleider 
per hond toegelaten. Vanaf groep A kan een tweede geleider ingeschakeld 
worden, mits betaling van het lidgeld, en enkel indien deze tweede geleider door 
de eerste geleider op de hoogte gebracht is van de manier van werken. Deze 
tweede geleider zal thuis dan ook eerst oefenen alvorens de les te vervoegen.    



• Eén geleider mag maar werken met 1 hond per les. Tijdens een zelfde les mag de 
hond niet van geleider gewisseld worden.    

• Een geleider kan zich inschrijven met meerdere honden. Hij betaalt voor de 
eerste hond het volledig lidgeld en krijgt vanaf de tweede hond een korting.    

• De minimumleeftijd van de geleider is 14 jaar.    

• De geleider dient voor de les zijn hond zijn behoeften te laten doen op de 
daarvoor voorziene plaatsen (plaspleintjes). Heeft de hond toch een ongelukje op 
een andere plaats dan wordt dit onmiddellijk opgeruimd.  

• Dronken leden worden op het oefenterrein en in de kantine geweigerd. Roken en 
eten is verboden tijdens de les.    

• Elke geleider werkt zo veel mogelijk naar een overgangsexamen toe en neemt 
hieraan deel wanneer hem dat gevraagd wordt. Overgang naar een volgende klas 
wordt geëvalueerd door minstens 2 instructeurs.    

• Elke hond dient juist ingeënt te zijn. Verplichte (jaarlijkse) vaccins zijn 
hondeziekte, parvovirose en leptospirose. Een inenting tegen kennelhoest is 
sterk aangeraden. Het inentingsboekje wordt opgevraagd en nagekeken op de 
dag van de instaples of bij (her)inschrijving.    

• Loopse teven zijn niet toegelaten op de hondenschool en dit voor tenminste drie 
weken. Niet naleven van dit punt kan tot definitieve uitsluiting uit de school 
leiden.    

• Is uw hond besmet met een overdraagbare bacterie (bv Giardia) dan is hij niet 
toegelaten op de hondenschool en dit voor de periode opgegeven door de 
dierenarts. De club wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Niet 
naleven van dit punt kan tot definitieve uitsluiting uit de school leiden.    

• Honden die agressie vertonen, extreem angstig zijn of andere gedragsproblemen 
vertonen die niet behandelbaar zijn in groep, zullen doorverwezen worden naar 
een privétrainer of gedragspsycholoog.    

• Een niet verzorgde hond wordt niet toegelaten tot het oefenterrein.  

• Slaan of schoppen van de hond alsook andere brutaliteiten worden niet geduld. 
Prikbanden en tele-tac zijn verboden.    

  



• Onze instructeurs engageren zich op vrijwillige basis drie maal per week 
aanwezig te zijn. Wij verwachten van u ook een voldoende groot engagement. 
Voldoende aanwezigheid in de lessen en dagelijks thuis enkele minuutjes 
oefenen zijn noodzakelijk om voldoende vooruitgang te maken. Indien door 
onvoldoende training blijkt, dat de hond de lessen ophoudt (de instructeur kan 
zich bv niet meer met de hele groep bezighouden maar spendeert zijn tijd enkel 
met u als individu) of dat een overgang onmogelijk wordt, dan zien wij ons 
genoodzaakt de samenwerking te stoppen, en dit zonder teruggave van het 
lidgeld. Indien dit het geval is dan hanteren wij een minimum aanwezigheid van 
60% en dit tem groep A.    

• Honden die starten in het 10-lessenpakket zullen in het begin geëvalueerd 
worden op eventuele gedragsproblemen en al dan niet worden doorverwezen. 
Na de 10-lessen wordt bekeken of de hond mee zal kunnen met de lessen in 
groep A. Kan hij dit niet, of zijn de 10 lessen niet opgenomen in de daarvoor 
voorziene periode, dan stopt de samenwerking. Inzet van de geleider is hierbij de 
belangrijkste factor.  

• In geen geval zullen er lidgelden terugbetaald worden aan leden die hun ontslag 
geven of uitgesloten worden.    

• Onze hondenschool is aangesloten bij de K.K.U.S.H. Het is voor ieder lid of 
lesgever verboden een activiteit van gelijk welke aard (trainen, lesgeven, 
deelnemen aan een evenement) uit te voeren bij een andere hondenschool die 
niet is aangesloten bij de K.K.U.S.H. (dit volgens art. 32 van de statuten van de 
K.K.U.S.H.). Gebeurt dit toch dan kan de club geschorst worden voor bepaalde 
duur, en uiteraard het lid of lesgever ook.    

Voor alle activiteiten binnen het kader van onze club is de aansprakelijkheid van 
onze VZW tegenover derden verzekerd in een polis 'Burgerlijke Aansprakelijkheid'. 
Binnen hetzelfde kader van activiteiten van onze VZW, voorziet de polis echter geen 
waarborg voor het lichamelijk letsel dat uzelf zou kunnen tegenkomen tijdens uw 
verblijf op de club. Indien u wel een dekking wenst voor de gevolgen van een 
mogelijk lichamelijk letsel, moet u hiervoor zelf het nodige te doen onder de vorm 
van een aparte verzekering van het type 'Persoonlijke Verzekering'. Onkosten, ten 
gevolge van incidenten tussen honden, dienen door de geleiders onderling of via de 
Familiale Polis geregeld te worden. Het hebben van een polis Familiale Verzekering 
is VERPLICHT voor aansluiting bij de club. 
 


