01-12-2020

Corona maatregelen bij DogTalk.

In overleg met de gemeente en de veiligheidsregio kunnen wij onze dienstverlening blijven
uitvoeren, ook in deze rare tijden. We vragen jullie wel om met een aantal dingen rekening
te houden, zodat wij de training en gedragsbegeleiding op een zo veilig mogelijke manier
kunnen blijven aanbieden.

Bij honden is het belangrijk dat ze kalm en ontspannen zijn tijdens een training, je wilt dat je
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Zoals jullie van ons gewend zijn bieden we zowel privébegeleiding als groepstraining. Ons
volledige aanbod vind je op de website https://www.dogtalk.nl/cursusaanbod/
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rekening te houden met de volgende maatregelen.

Hygiëne:
Volg de hygiëne richtlijnen van het RIVM. Wij bieden de mogelijk de handen en materialen te
desinfecteren. We stellen mondkapjes beschikbaar. (Gebruik hiervan is niet verplicht, de training
vind plaats op afspraak in een niet publiek toegankelijke ruimte, het dragen van een
mondkapje mag natuurlijk altijd.)

Afstand:
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.

Tijd & Planning:
Zorg dat je op tijd voor je afspraak bent en blijf niet hangen na afloop.

Aantal deelnemers:
Overleg met hoeveel personen je wilt komen. Je mag met meerdere gezinsleden komen. Op
dit moment mogen wij verantwoord groepen van max 6-8 honden en hun eigenaar/gezin
laten samen komen, we streven er naar de groepen klein en overzichtelijk te houden.

Omgang met elkaar:
Blijf vriendelijk en respectvol naar elkaar, ook al deel je een andere mening. We willen voor
iedereen een veilige leeromgeving blijven creëren.

Afwezig/annuleren/overmacht:

Als je ziekteverschijnselen vertoont of iemand in het gezin koorts heeft kom je niet, informeer
ons hier telefonisch over. Tel: 06-21989886. Wij zullen er alles aan doen om de training op een
ander moment in te laten halen, dat zal echter niet altijd mogelijk zijn. Lessen die niet 24 uur van
tevoren worden afgemeld kunnen niet ingehaald worden. We kunnen niet overgaan tot
restitutie van het lesgeld.
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Corona control measures at DogTalk.

01-12-2020

In consultation with the municipality and the security region, we can continue to provide our
services, even in these strange times. We do ask you to take a number of things into
account so that we can continue to offer training and behavioral guidance in the safest
possible way.

With dogs it is important that they are calm and relaxed during training, you want your dog
to feel safe. That way your dog will absorb most of the information. But the same goes for
people too! So if you still feel unsafe during our activities, please discuss this with us and
together we will look for a suitable solution.

As you have come to expect from us, we offer both private coaching and group training.
You can find our complete offer on the website https://www.dogtalk.nl/cursusaanbod/.

During the private lessons, behavioral counseling, consultations and group lessons, we ask
you to take the following measures in

in consideration.

Hygiene:
Follow the RIVM hygiene guidelines. We offer the possibility to disinfect hands and materials. We
make mouth caps available. (Use is not mandatory, the training takes place by appointment in
a non-public area, wearing a mouthpiece is of course always allowed).

Distance:
Always keep a minimum distance of 1.5 meters.

Time & Scheduling:
Make sure you're on time for your appointment and don't hang around
afterwards.

Number of participants:
Consult with how many people you want to come. You may come with several family members.
At this moment we are allowed to let groups of max 6-8 dogs and their owner/family come
together, we strive to keep the groups small and orderly.

Interacting with each other:
Stay friendly and respectful to each other, even if you share a different opinion. We want to
continue to create a safe learning environment for everyone.

Absent / cancel / circumstances beyond one's control:
If you show symptoms of illness or if someone in the family has a fever, do not come, inform us
about this by phone. Tel: 06-21989886. We will do everything we possibly can to make up for the
training at another time, however, this will not always be possible. Lessons that are not
cancelled 24 hours in advance cannot be made up. We cannot refund the course fee.
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