
 

 

 

Utrechtse Rashonden Vereniging 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. Algemeen 

Om cursus te kunnen volgen bij de URV dient men lid te zijn of te worden. Elk lid van de URV is 

gehouden aan de Algemene Voorwaarden en Huisregels. 

 

2. Lidmaatschap 

De duur van het lidmaatschap is een kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend met één jaar verlengd, 

tenzij er een tijdige opzeggingen ontvangen is.  

Als men na 1 juli in het kalenderjaar het lidmaatschap aangaat kost het 30% minder voor het 

resterende kalenderjaar. De geldende tarieven zijn gepubliceerd in onze website. U kunt zich 

inschrijven als lid via ons ledenportaal: https://kcurv.banster.nl. Mocht dat echt niet lukken dan kunt 

u bij de ledenadministratie een papieren formulier opvragen. Na inschrijving volgt een e-mail met de 

bevestiging van uw gegevens. Hierna ontvangt u nog een e-mail met de acceptatie van uw 

lidmaatschap. 

 

3. Contributie 

De contributie wordt in de maand januari door middel van automatische incasso geïnd. U geeft 

hiervoor toestemming tijdens het aangaan van het lidmaatschap. 

Voor nieuwe leden geldt dat de contributie rond de 23e van de maand wordt afgeschreven. Is het al 

verder in de maand dan wordt het meegenomen in de volgende maand. 

 

4. Opzeggen lidmaatschap 

Als u geen lid meer wilt zijn van de URV dan dient u dit uiterlijk vóór 1 december van het lopende 

kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie: 

- per e-mail: ledenadministratie@kcurv.nl 

- of per post: Utrechtse Rashonden Vereniging 

                        Postbus 9744 

                       3506 GS Utrecht 

Uw lidmaatschap stopt dan automatisch per het volgende kalenderjaar. Als u niet tijdig opzegt dient u 

voor het komende kalenderjaar uw lidmaatschap te betalen. 

 

5. Deelname cursussen 

U kunt inschrijven voor onze cursussen via ons ledenportaal: https://kcurv.banster.nl. Mocht dat echt 

niet lukken dan kunt u bij de ledenadministratie een papieren formulier opvragen. 

Als u zich hebt ingeschreven voor een cursus ontvangt u een e-mail met die gegevens die u heeft 

opgegeven. Als uw inschrijving wordt geaccepteerd dan volgt een e-mail met de bevestiging. Echter, 

deze bevestiging is pas definitief nadat wij de betaling hebben ontvangen. Hiertoe ontvangt u vlak 

na de inschrijving een e-mail met een link naar iDeal, of u kunt het bedrag zelf overmaken. Vermeldt 

hierbij altijd het factuurnummer zoals vermeld in de factuur. LET OP! Uw betaling dient maximaal 14 

dagen na inschrijving te zijn ontvangen. Is dit niet het geval dan behouden wij ons het recht voor om 

u op de wachtlijst te plaatsen, ten gunste van betalende cursisten. 
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6. Afzeggen cursus 
Indien u tijdig afzegt voor een cursus retourneren wij het cursusgeld. Dit wil zeggen: de betaling is nog 
niet afgerond en u zegt binnen de betalingstermijn af. Wanneer u later afzegt rekenen wij €12.50 
administratiekosten. 
Zegt u helemaal niet af of tijdens de lopende cursus, dan zal er geen geld gerestitueerd worden. 
 

7. Wanneer niet meedoen 
Honden die hoesten, braken en/of diarree hebben, of een andere op honden overdraagbare 
aandoening hebben, zijn niet welkom op het terrein van de URV, omdat ze besmettingsgevaar kunnen 
vormen voor de andere honden. Overleg met uw instructeur of het zinvol is om zonder hond de les bij 
te wonen. 
 

8. Loopsheid 
Als uw hond loops is bent u in principe welkom, maar in overleg kan de instructeur vragen om extra 
maatregelen te nemen.  
 

9. Evenementen 

Speciale aandacht voor de externe partijen die een activiteit op onze locatie wensen te organiseren: 

• De organiserende partij is wettelijk verplicht om zelf zorg te dragen voor een gecertificeerde EHBO’er 

gedurende het gehele evenement 

• De organiserende partij is verplicht om bij evenementen met meer dan 75 inschrijvingen een 

verkeersregelaar aan te stellen gedurende de tijd dat deelnemers verwacht worden te arriveren. 

• De organiserende partij is zelf aansprakelijk voor schade aan eigendommen, personen en levende 
have van zowel de organiserende partij als van de URV; de URV is alleen aansprakelijk indien er 
schade ontstaat door toedoen van de dienstdoende vrijwilliger(s) van de URV 

• Het te organiseren evenement mag überhaupt niet concurrerend zijn met het cursusaanbod van de 

URV 

• De organiserende partij is gehouden zich te conformeren met de Huisregels en de Algemene 

Voorwaarden van de URV 

 

10. Gebruik van onze locatie door onze vrijwilligers 

• Vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om eventueel samen met andere vrijwilligers/instructeurs 

een paar uur op ons veld of in de kantine te trainen. Voorwaarde is dat het veld of kantine niet 

gebruikt wordt door externe (ras)hondenverenigingen of opleidingsinstituten. Voor dit privégebruik 

geldt een meldingsplicht, een kort mailtje aan ledenadministratie@kcurv.nl, zodat wij op de hoogte 

zijn van de aanwezigheid van bevoegde personen op onze locatie. Het gebruik van veldverlichting en 

kachel is niet toegestaan. 

• Als vrijwilligers onze locatie wensen te gebruiken met een duidelijk commercieel of zakelijk aspect, 

dan wordt die activiteit aangemerkt als een evenement door derden. Dit betekent dat er een 

aanvraag gedaan moet worden via evenementen@kcurv.nl. Voor onze vrijwilligers geldt wel een sterk 

gereduceerde huurprijs per dagdeel. Informatie over deze gereduceerde tarieven via 

penningmeester@kcurv.nl. 

 

11. Wie de hond schopt, slaat of zich anderszins ruw of ongepast gedraagt tegen zijn/haar hond, honden 

van anderen, medecursisten, instructeurs of andere aanwezigen is niet langer welkom. In dat geval 

beslist het bestuur van de URV over verdere maatregelen in overeenstemming met de statuten. 

Lidmaatschapsgeld en cursusgeld(en) worden in dit geval nooit terugbetaald. 
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