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Definities:  
 
- Organisatie: Reflections by Minke van den Bergh 
- Deelnemers: persoon of instantie met één of meerdere honden deelnemend aan een door de organisatie 

georganiseerd evenement.  
- Evenement: een door de organisatie georganiseerde gelegenheid 
- Evenemententerrein: Locatie waar het evenement plaatsvindt met inbegrip van het parkeerterrein. 

 
 

Algemeen:  
 
- Al deze voorwaarden zijn conform met de huidige AGV-wetgeving. 
- Opgave tussen 7 september en 1 december 2019 €180,-  
- Opgave tussen 1 december 2019 en 31 januari 2020 €200,- 
-  Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders afgesproken.  
- Deelname voor twee dagen, daarbij is inbegrepen: 

• Lunch beide dagen 

• Onbeperkt koffie/ thee beide dagen 

• Parkeren 
 
 

Rechten en plichten organisatie:  
 
- Bij slechte of extreme weersomstandigheden en bij onvoorziene omstandigheden kan de organisatie naar 

eigen inzicht het evenement aanpassen/ verplaatsen of annuleren. 
- Organisatie verklaart hierbij kennis te hebben van honden EHBO.  
- Organisatie behoudt zich het recht voor om een combinatie te weigeren of uit het evenement te halen bij 

vertoon van herhaaldelijk onacceptabel gedrag, wanneer het welzijn van de hond in het geding komt of het 
niet naleven van deze algemene voorwaarden. 

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade in welke vorm dan ook. 
- De organisatie heeft het recht om de inschrijving van een deelnemer te annuleren bij niet tijdig betalen. 
- Besluiten van organisatie en jury zijn altijd definitief en wordt niet over gediscussieerd. 
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Rechten en plichten deelnemer:  
 
- Het ondertekende inschrijvingsformulier EN betaling dient uiterlijk op 31 januari 2020 in het bezit te zijn 

van de organisatie. Door invulling en ondertekening van het inschrijvingsformulier geeft de deelnemer aan 
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  

- Bij afmelding voor 31 december 2019 vind restitutie plaats van het gehele betaalde inschrijfgeld.  
Bij afmelding voor 31 januari 2020 vind restitutie plaats van de helft van het betaalde inschrijfgeld.  
Bij afmelding na 31 januari 2020 heeft de organisatie het recht om geen restitutie toe te kennen. 

- Het gebruik van fysieke en/of psychische correcties inclusief excessief geweld bij het disciplineren van de 
hond, is niet toegestaan. Uitvoeren van deze praktijken leidt tot uitsluiting van het evenement. 

- Deelnemers dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp/ kliksluiting 
of een harnas/goed passend tuigje. Slipkettingen, prikbanden en stroombanden worden niet toegelaten op 
het terrein. Gebruik van deze middelen leidt tot uitsluiting van het evenement.  

- Tijdens het evenement zijn loopse teven niet toegestaan. 
- De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade welke door de deelnemer, door de deelnemer 

meegebrachte bezoekers of door de deelnemer meegebrachte honden aan personen of goederen van 
derden wordt toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers 
en de locatie waar het evenement plaatsvindt.  

- Elke deelnemer van het evenement wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben 
afgesloten waarin schade veroorzaakt door huisdieren is verzekerd.  

- Deelname aan het evenement gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.  
- Deelnemer verklaart hierbij de organisatie informatie te verstrekken met betrekking tot de gezondheid en 

welzijn van de hond, die directe gevolgen heeft voor het functioneren van de hond en invloed kan hebben 
op andere honden.  

- De hond die deelneemt dient aantoonbaar beschermd te zijn tegen ziektes volgens de reguliere inentingen 
geldend voor Nederland. Voor deelnemers die komen van buiten Nederland is een geldige rabiës inenting 
wettelijk verplicht. 

- Deelnemer kan zijn/ haar deelname aan het evenement tot 31 januari 2020 opzeggen. Indien deelnemer 
hier niet aan voldoet, zal er geen restitutie van gelden plaatsvinden.  

- De kosten van het evenement dienen na ontvangst van de bevestiging van inschrijving door overschrijving 
uiterlijk op 31 januari 2020 door de organisatie te zijn ontvangen.  

- Deelname is pas definitief bij ontvangst van het inschrijvingsgeld binnen de gestelde termijn. 
- Deelnemers krijgen een startnummer aan de hand waarvan ze weten wanneer ze een oefening moeten 

uitvoeren. Laatkomers krijgen geen herkansing en ontvangen een 0 voor deze oefening.  
-  Deelnemers  hebben het recht en de mogelijkheid om via email een klacht in te dienen bij de organisatie. 

Dit kan naar: canine.nose@gmail.com    
 
 

Geschillen en toepasselijk recht:  
 
- Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze algemene voorwaarden zullen worden 

voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland 
- Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  
- Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of 

vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. 
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