
 Contract  
 

De ondergetekenden:  
1. Hondentrimopleiding te Harderwijk hierna te noemen opleiding,  
 
2.  
Naam: ……………………………………  
Woonplaats: ……………………………………  
Geboortedatum: ……………………………………  
Geboorteplaats: ……………………………………  
hierna te noemen cursist,  
 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  
 
 
Artikel 1  
1. De cursist(e) start met de opleiding Hondentrimmen met ingang van  
……………………..  
 
voor de duur van 80 dagen en 7 dagen theorie. Op de achtste dag wordt het  
theorie-examen afgenomen en een praktijk proefexamen, hiervoor moet in  
overleg een hond worden meegebracht.  
De examens wordt afgenomen door de Hondentrimopleiding.  
2. De praktijklessen kunnen bij een door de opleiding verzorgd stageadres worden  
gevolgd. Het is ook mogelijk om de praktijklessen intern te volgen in Ermelo.  
3. Tijdens de verloop van de opleiding zal de cursist ook een hondenshow  
bijwonen.  
 
Indien de praktijklessen extern zijn, graag het volgende invullen:  
 
Naam trimsalon: ……………………………………  
Naam contactpersoon: ……………………………………  
Adres + huisnummer: ……………………………………  
Postcode + Plaats: ……………………………………  
Telefoonnummer: ……………………………………  
E-mailadres: ……………………………………  
 
 
Artikel 2 - Opleidingskosten  
1. Het totale bedrag is 1395,-.  
2. Studieboeken zijn hierbij inbegrepen.  
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3. Voor de praktijk dient de leerling stagemateriaal aan te schaffen. Wij bieden een  
starterspakket aan voor €495,- tot €895 euro.  
4. Indien de cursist(e) het theorie-examen niet haalt, zal er een bedrag van €20,- in  
rekening gebracht worden voor het herexamen. Bij een herkansing van het  
praktijkexamen is dit €45,- per onderdeel.  
5. Na de betaling van het volledige cursusgeld, ontvangt de cursist de  
studieboeken en mag u beginnen bij uw stageadres.  
 
Artikel 3 - Inhoud  
1. De onderwerpen van het theoriegedeelte van de opleiding zijn:  
• domesticatie  
• verzorging  
• anatomie  
• pathologie  
• tips voor de hondentrimmer of hondentrimster  
• medicijnen  
• erfelijkheidsleer  
• voortplanting  
• ondernemingsplan, KvK en belastingdienst  
• EHBO voor dieren  
• hygiëne in de trimsalon  
2. De praktijk duurt minimaal 80 dagen.  
3. De theorielessen zijn verplicht en de theorie is verdeeld over zeven dagen die  
twee keer per jaar worden gegeven. De zevende dag is het theorie-examen en ’s  
middags een voorbereiding op de praktijk. U mag maximaal 2 theorielessen  
missen.  
 
Artikel 4  
1. Door ondertekening van het contract geeft de cursist aan onze algemene  
voorwaarden te accepteren. (zie bijlage)  
 
De overeenkomst is opgemaakt op ………………. te …………..  
 
 
Hondentrimopleiding Cursist(e)  
Jeanette Koster  
 
 
…………………………………  
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