
Villkor 

Anmälan till kurs gäller när kursavgift är Hundfokus tillhanda, endast 

bokning gäller alltså inte. Innan betalning har inkommit till Hundfokus 

är platsen öppen för någon annan att anmäla sig till den. 

 

Betalning sker till Swish 123 512 13 97 alternativt BG 5899-9665.  

 

Kursavgift ska vara Hundfokus tillhanda senast datum för kursstart.  

Om betalning ej är Hundfokus tillhanda innan kursstart har man ej rätt 

att delta på kursen.  

En anmälan på kurs eller privatträning är bindande. Du har enligt 

distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och 

avboka din anmälan. Avbokning ska skriftligen göras till Hundfokus 

senast 14 dagar efter anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften. 

Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen/privatträningen.  

Om du ångrar dig senare än 14 dagar efter anmälan alternativt har 

påbörjat kursen/privatträningen är du skyldig att erlägga full avgift för 

kursen/privatträningen. 

Om du ej kan delta p.g.a. sjukdom hos dig själv eller hunden återbetalas 

kursavgiften för de tillfällen du ej kunnat delta mot uppvisande av 

läkarintyg alternativt veterinärintyg som stryker detta.  

Det åligger dig själv att kunna påvisa att Hundfokus tagit emot ditt 

meddelande att du inte kan/vill delta.  

Om kurstillfälle ställs in p.g.a. sjukdom hos instruktör erbjuds i första 

hand ett nytt datum och i andra hand återbetalning av aktuellt 

kurstillfälle.  

Hundfokus förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid för få anmälda. 

Minst tre anmälda ekipage krävs för att en kurs ska starta.  



 

 

Strikt hundägaransvar gäller under hela kursen enligt 19 § i lagen om 

tillsyn över hundar och katter. Kursdeltagaren är själv ansvarig för sin egen 

säkerhet, såsom exempelvis fall eller halkolyckor.  

 

Hunden ska vara smittfri och fri från ohyra samt vaccinerad mot valpsjuka, 

parvo och hepatit.  

 

Löptikar är välkomna på kursen förutom under höglöp. Meddela 

instruktör innan kurstillfället om tiken löper, så att eventuella 

anpassningar kan planeras.  

 


