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1 Honden zijn te allen tijde aangelijnd en staan onder direct toezicht. 

2 Veiligheid is de norm. Dus houden we rekening met andere personen aanwezig op de locatie. 

3 Indien honden hun behoefte hebben gedaan op het veld c.q. binnen de omheining van het veld 

en/of op het parkeerterrein dient men dit op te ruimen. 

4 Honden waar op een moment niet mee getraind wordt dienen in de auto te blijven. 

5 Honden met een (besmettelijke) ziekte mogen het veld niet betreden. Het uitlaten van die 

honden dient op gepaste afstand van de trainingslocatie te geschieden. 

6 Met honden die een verwonding hebben mag niet worden getraind. 

7 Indien een hond (teef) loops is dient men dit te melden. Met deze hond zal die trainingsdag dan 

als laatste getraind kunnen worden 

8 Geweld, in welke vorm dan ook, toegepast op de honden is in principe ongewenst. Indien het om 

ons moverende redenen noodzakelijk is geweld toe te passen, dient dit rechtvaardig en in 

overleg met een instructeur te worden uitgevoerd. 

9 Respectloos gedrag naar honden en geleiders evenals naar bestuur en leden van Hudito is 

ongewenst en kan tot sancties leiden. Zelfs tot royement. 

10 Roken is niet toegestaan op het veld. Peuken dienen te worden gedeponeerd in de daartoe 

beschikbare asbakken. 

11 Consumpties dienen aan het eind van de training direct en contant te worden afgerekend.  

12 Resten van consumpties, bekers, servetten,  ed etc. dienen te worden gedeponeerd in de 

daartoe beschikbare afvalbakken.  

13 Lege flessen dienen in de juiste kratten te worden teruggezet c.q. te worden ingeleverd. 

14 Gebruikte materialen dienen te allen tijde te worden opgeruimd. 

15 Ná de training dient een ieder mee te helpen de kantine, gebruikte ruimtes en het terrein op te 

ruimen c.q.  schoon te maken/schoon achter te laten. 

16 Eventueel aangebrachte schade, zowel door honden als geleiders, dient te worden gemeld aan 

aanwezig bestuurslid dan wel terstond te worden gerepareerd. Kan dit niet terstond dan dient 

men de schade te laten herstellen en de kosten daarvoor te vergoeden. 

17 Men dient de reglementen en statuten van Triple D te respecteren alsook de huisregels van 

Hudito en daar naar te handelen. Bij het niet naleven daarvan kan men geschorst en/of 

geroyeerd worden. 

18 Meegebrachte bezoekers/kijkers en/of andere geïnteresseerden zijn welkom maar dienen zich 

ook te confirmeren aan dit en aan alle reglementen. 

19 Bezoekers en zeker kinderen mogen het veld niet betreden. 

  


