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1. Bij aanmelding voor een of meerder modules verklaar je kennis te hebben genomen en 
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven. 
 

2. Inschrijving voor een opleiding bij DOGSTALK PRO geschiedt uitsluiteind via het 
inschrijfformulier op de website. De inschrijving wordt gesloten op het moment dat het 
maximaal aantal studenten (20) per startdatum is bereikt. In het geval dat cursist zich heeft 
ingeschreven maar nog niet kan starten, kan cursist indien gewenst op de wachtlijst worden 
geplaatst.  
 

3. Na inschrijving ontvangt de cursist een mail met een bevestiging van inschrijving en een 
factuur voor het lesgeld. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst plaats 
te vinden. Na ontvangst betaling krijgt de cursist toegang tot de e-learning omgeving van de 
module waar hij zich voor heeft ingeschreven vanaf de startdatum van deze module. Pas na 
goed afsluiten van een module is er toegang tot de volgende module.   
Wanneer een cursist ervoor kiest om in te schrijven voor 3 of 4 modules in 1 keer, ontvangt 
hij een korting van respectievelijk 5% en 10 % op het verschuldigde cursusgeld. Deze korting 
komt te vervallen in het geval van voortijdige beëindiging en het alleen volgen van 1of 2 
modules.  
 

4. Indien betaling niet is ontvangen binnen de termijn van 14 dagen houdt DOGTALK PRO zich 
het recht voor om de inschrijving te annuleren. Indien inschrijving geschiedt binnen 14 dagen 
voor de startdatum van de module, dient betaling z.s.m. te worden voldaan, maar uiterlijk 
voor aanvang van de module.  
 

5. Bij voortijdige beëindiging van de opleiding op initiatief van de cursist, blijft het volledige 
bedrag verschuldigd en bestaat geen recht op restitutie van het gehele of gedeeltelijke 
bedrag. Indien DOGS TALK PRO de opleiding annuleert door onvoorziene omstandigheden, 
dan ontvangt de cursist restitutie naar rato van het gevolgde deel van de opleiding.  
 

6. Indien een cursist de opleiding niet wenst voor te zetten na het niet behalen van een toets 
van een van de modules, is het mogelijk om te annuleren of de nog resterende modules te 
verschuiven naar een andere startdatum.  
 

7. DOGSTALK PRO behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren wanneer er 
onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen om hem door te laten gaan. Cursisten ontvangen 
uiterlijk 2 weken voor aanvang van de startdatum bericht of de modules starten.  
 

8. De lesstof in de e-learning module is 12 maanden beschikbaar en tevens te downloaden als 
pdf.  
 

9. Het auteursrecht op het lesmateriaal (de inhoud van de e-learningmodules, hand-outs van de 
presentaties en overig lesmateriaal) berust bij DOGSTALK PRO, tenzij anders vermeld. Het 
algemene lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de directie van DOGSTALK PRO. Inbreuk op het auteursrecht 
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wordt aangemerkt als een misdrijf.  Lesmateriaal dat specifiek bedoeld is om te gebruiken op 
je eigen hondenschool of in de gedragstherapie valt niet onder dit auteursrecht.  
 

10. DOGSTALK PRO behoudt zich het recht voor de indeling van de tijden en lesdata van de 
zoomlessen en de praktijkdagen te wijzigen mocht dit door onvoorziene omstandigheden 
nodig zijn. Bij verhindering van een cursist na een dergelijke wijziging, vragen we de cursist zo 
spoedig mogelijk contact op te nemen met DOGSTALK PRO.  
 
 

11. DOGTALK PRO en/of gasttrainers zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van 
eigendommen van deelnemers tijdens de praktijkdagen. 
 

12. Het meenemen van eigen hond(en) geschiedt uitsluitend in overleg met docenten van 
DOGSTALK PRO gedurende praktijkdagen.  
 


