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Beste continue cursist 
 
De continue trainingen bij dogs4suc6 zijn speciaal samengesteld om de 
gehoorzaamheidsoefeningen te onderhouden afgewisseld met fun en spel wat bijdraagt 
aan een goede relatie tussen jou en je hond. 
 
Je kunt kiezen tussen het kopen van een lesblok van 10 lessen (is 6 maanden geldig) of 
een lesblok van 5 lessen (is 3 maanden geldig), gerekend vanaf de startdatum. Ook is er 
de mogelijkheid om per les te betalen. 
De les duurt 50 minuten en de groep bestaat maximaal uit 5 tot 7 cursisten. De kosten 
zijn € 130,00 voor een lesblok van 10 lessen, € 70,00 voor een lesblok van 5 lessen of  
€ 15,00/les, maar dan is deelname afhankelijk van plaats in de groep. 
 
Je kunt contant afrekenen bij de eerste les, of ik stuur je een tikkie na de eerste les.  
Na deze eerste les kun je bepalen of je alleen deze les wilt betalen (= € 15,00/les) of wil 
deelnemen aan een lesblok van 5 of 10 lessen. 
Uiteraard kun je ook van tevoren aangeven wat jouw voorkeur heeft (betalen per les of 
een blok van 5 of 10 lessen). 
 
Inboeken op de website 
Op mijn website vind je onder Afspraak inplannen een pagina met al mijn aangeboden 
diensten. Zie voorbeeld op de achterzijde van deze pagina. 
Voor de continue training moet je dus bij  
Locatie ‘dogs4suc6 hondenschool’ aanklikken. Dan kun je eronder de  
Dienst aanklikken. Die is afhankelijk voor welke cursus je bent geselecteerd/je hebt 
ingeschreven. 
Je kunt in ieder geval kiezen uit: 
Zaterdag: 

- continue training vervolg za.  (tijd: 09.00 – 09.50 uur) 
- continue training basis za.  (tijd: 10.00 – 10.50 uur) 
- continue training combi 1 za.  (tijd: 11.00 – 11.50 uur) 
- continue training combi 2 za.  (tijd: 12.00 – 12.50 uur) 

Donderdag: 
- continue training basis do.  (tijd: 18.30 – 19.20 uur) 
- continue training basis do.  (tijd: 19.30 – 20.20 uur) 

 
Zodra je de datum hebt aangegeven, komt automatisch de (juiste) tijd tevoorschijn, die 
je dan aanklikt.  
De cursisten van de continue training basis kunnen kiezen tussen donderdagavond of 
zaterdagmorgen om 10.00 uur. 
Daarna kun je je persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens hoef je (als het goed 
is!) maar 1x in te vullen. De planner onthoudt je gegevens zodat je bij een nieuwe datum 
alleen nog maar hoeft in te vullen dat je geen robot bent en afsluiten met OPSLAAN. 
Je ontvangt dan een reserveringsmail (check ook eventueel je spam), waarin staat dat je 
afspraak definitief is na een bevestigingsmail van mij (je krijgt dus 2 mails van mij: een 
reservering en een bevestiging).  
 
Let op: het inboekprogramma is zodanig geprogrammeerd dat er slechts 6 cursisten 
kunnen meedoen.  
Kun je niet meer inboeken, stuur mij dan een appje. Dan kan ik kijken of er nog iets te 
regelen valt. 
 
Vragen?? 
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Heb je naar aanleiding van deze spelregels toch nog vragen, neem dan alsjeblieft contact 
met me op. 
Op de site van dogs4suc6.nl ga je naar het tabblad: Afspraak inplannen 
 
Je komt dan op de pagina: Boek een afspraak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij locatie kies je voor: dogs4suc6 hondenschool (daar staat de continue training).  

 
Wanneer je de locatie hebt ingevuld, licht 
Dienst op en kun je invullen voor welk 
onderdeel je hebt ingeschreven. 
De € 15,00 die erachter staat is voor cursisten 
die per keer betalen. Zij kunnen deelnemen 
indien er plaats is in de groep. 
 
 

 
Zodra je ook de Dienst hebt ingevuld verschijnt er vanzelf de data waarop 
je kunt inboeken (inclusief de tijd). Bijvoorbeeld continue training basis à 
kunnen kiezen uit donderdag of zaterdag. Denk eraan om ook de tijd aan 
te klikken. 


