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PUPPY INSTUIF (4x) - € 75,- 
& BASISCURSUS (10x ) - € 175,- 
 

GEGEVENS HOND  
 
Naam   
Ras/kruising  
Geboortedatum  
Geslacht  
Op welke datum is de hond 
bij je in huis gekomen? 

 

Hoe ben je aan de hond 
gekomen? (fokker, 
marktplaats, herplaatser, 
uit buitenland, etc) 

 

Wat was jouw belangrijkste 
reden om een hond te 
nemen? 

 

Waarom dit ras?  
(Of: waarom specifiek deze 
hond?) 

 

 
 

GEGEVENS EIGENAAR/CURSIST 
 
Achternaam eigenaar  
Voornaam eigenaar  
Voornaam cursist  
(= degene die met de hond 
komt trainen) 

 

Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoon (bij voorkeur het 
mobiele nummer) 

 

E-mailadres  
Wat verwacht je van de 
puppy-instuif? Oftewel: 
wat is de belangrijkste 
reden om naar 
Doggywonderland 
hondenschool te komen? 
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Heb je eerder honden 
gehad?  
Zo ja: welk(e) ras(sen)? 

 

Ben je eerder naar een 
hondenschool geweest? 
Zo ja: welke en welke 
cursussen / trainingen? 

 

Voorkeur trainingsdag 
en/of tijdstip + startdatum 
cursus 

 

 
Foto’s en filmpjes 
Tijdens de instuif worden er door mij, en soms ook door een fotograaf, met enige regelmaat foto’s 
en filmpjes gemaakt. Deze foto’s en filmpjes worden door Doggywonderland graag gedeeld via de 
website en op social media. Als je NIET wilt dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt/gedeeld van 
jou en/of jouw hond, kruis dat dan alsjeblieft hieronder aan. Indien je niets aankruist, ga ik er van 
uit dat je het geen probleem vindt.  
 
[   ] Ik wil NIET dat er beeldmateriaal van mij en/of mijn hond wordt gemaakt, c.q. wordt gedeeld 
via website en/of social media.  
 
Hartelijk dank voor de informatie en de inschrijving.  
 
Let op: door je in te schrijven voor de cursus, ga je automatisch akkoord met de Spelregels die 
gelden voor alle cursisten bij Doggywonderland hondenschool. Ook geef je ons toestemming om 
jouw persoonsgegevens te verwerken conform ons Privacybeleid. 
 
Ja, ik heb bovenstaande naar waarheid ingevuld en de spelregels heb ik ontvangen en gelezen. 
Ook ben ik op de hoogte van en ga ik akkoord met het Privacybeleid van Doggywonderland.  
 
Datum & plaats       Handtekening eigenaar/cursist 
 
 
 
 
Heb je nog vragen / opmerkingen, neem contact op via hondenschool@doggywonderland.nl of bel 
06 19670107. Spreek gerust de voicemail in als we je niet meteen te woord kunnen staan; we 
bellen dan zo snel mogelijk terug.  
 
Tot gauw bij Doggywonderland hondenschool!  
Kitty  


