Aanmelding voor een proefles bij de Utrechtse Kwispel Academie
Persoonlijke informatie

Informatie van de hond

Voornaam

Naam

Achternaam

Ras/kruising

Straat

Nr

Postcode
Woonplaats
Email adres
Tel nr vast
Tel nr mobiel

Geboortedatum
Wat is het geslacht van de hond?
Reu (man)
Teef (vrouw)
Is de hond gesteriliseerd/gecastreerd?
Ja
Nee

Vragen over u

Vragen over uw hond

Bent u eerder in training geweest?

Waar komt de hond vandaan?

ja, met deze hond
ja, met een andere hond
nee, nog nooit
Waar kent u Utrechtse Kwispel Academie van?
internet
krant
dierenarts
dierenwinkel
familie/vrienden/kennissen
anders:
Heeft u of de hond lichamelijke beperkingen?

ik heb de huisregels gelezen en ga hiermee
akkoord

van een fokker
uit het asiel
via een particulier
uit het buitenland
anders:
Hoe lang heeft u de hond al?
ik krijg de hond op datum:
ik heb de hond nog maar net
ik heb de hond langer dan 1 maand
ik heb de hond langer dan 1 jaar
Wat is de aanleiding om te komen trainen?
ik wil mijn pup een goede start geven
ik wil samen met de hond iets leuks doen
mijn hond trekt aan de lijn
mijn hond valt uit naar mensen
mijn hond valt uit naar andere honden
anders:

Opmerkingen

Na insturen van dit aanmeldingsformulier wordt u per email uitgenodigd voor een proefles in een groep die
past bij het niveau en de leeftijd van uw hond. Voor en na de proefles is er gelegenheid nog eventuele
verdere vragen te stellen aan een van de trainers.
In het geval u besluit in te schrijven krijgt u na de proefles een verzoek tot betaling van het cursusgeld.
Na betaling wordt uw inschrijving verder verwerkt op basis van de gegevens uit dit formulier. Op de
verstrekte informatie is ons privacy beleid van toepassing.
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