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
lopende kalenderjaar. Per jaar bedraagt het lidmaatschap €25.00.
Gezinsleden van leden kunnen het lidmaatschap aangaan voor €12.00.
U kunt zich inschrijven als lid via ons ledenportaal: https://kcurv.banster.nl.
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.
Mocht dat echt niet lukken dan kunt u bij de ledenadministratie een papieren formulier
opvragen.
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
Indien u geen lid meer wilt zijn van de URV dan dient u dit schriftelijk uiterlijk vóór 1
december van het lopende kalenderjaar kenbaar te maken aan de ledenadministratie.
Uw lidmaatschap stopt automatisch per het volgende kalenderjaar. Indien Als u niet tijdig
opzegt dient u voor het komende kalenderjaar uw lidmaatschap te betalen.
Per e-mail: ledenadministratie@kcurv.nl
Per post:
Utrechtse Rashondenvereniging
Postbus 9744
3506 GS Utrecht

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 heeft 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, maximaal 14
dagen voor aanvang van de cursus hebben ontvangen.
Hiertoe ontvangt u vlak na de inschrijving een e-mail met een link naar iDeal, of u kunt het
bedrag zelf overmaken. Gebruik hierbij altijd het factuurnummer zoals vermeld in de factuur.
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 minimaal 14 dagen van tevoren af. Wanneer u binnen
14 dagen 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.

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

9. 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 worden in dit geval
nooit terugbetaald.

HUISREGELS
Voor de juiste gang van zaken in de kantine en buiten op het trainingsveld, het terras en het
sportpark zijn er enige huisregels. Deze zijn:
1. Honden moeten beslist buiten het sportpark uitgelaten worden! Dus zeker niet op de
groenstroken op het sportpark! Mocht er toch een ongelukje gebeuren op ons trainingsveld
of elders op het sportpark, dan direct opruimen.
2. De honden moeten op het terrein en in de kantine aangelijnd blijven, tenzij voor de
training/cursus anders gevraagd wordt door de instructeur.

3.

Honden die aangelijnd op het terras of in de kantine liggen moeten met rust gelaten
worden. U kunt uw eigen hond het beste aan de daarvoor bestemde haken in de muur
vastleggen. Dus niet aan tafels, en stoelen en de banken!

4. De training gaat in principe altijd door. U kunt bij twijfel altijd een appje sturen naar uw
instructeur.
5. Graag op tijd aanwezig zijn en wachten op een teken van de trainer voordat u het veld
opgaat.
6. Tijdens de les graag de mobiele telefoon uit, tenzij u dienst hebt en opgeroepen kunt
worden.
7. Op het veld wordt niet gerookt. Niet voor, tijdens of na de les. Geen gloeiende peuken op de
grond gooien.
8. Waterbakken kunt u vinden in de kantine, vlak bij de toiletten. Wilt u deze ook weer
terugzetten?
9. Wilt u er op letten dat de honden niet gaan graven op het veld!
10. Alle afval, waaronder ook sigarettenpeuken, koffie- en theebekers, poepzakjes en (clips van)
blikjes, etc., in de afvalbakken deponeren!
11. Iedereen dient verplicht een AVP-verzekering hebben. (Aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren)

