
 

 

 

 

 

 

Corona maatregelen 19/06/2020 

Info 
 

1. Bij de heropening van de vzw Kleuterschool voor honden zullen er enkele 

aanpassingen van kracht zijn. 

2. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop, dus probeer je ook aan 

onze maatregelen te houden.  

3. De hondenschool zal tijdelijk enkel maar op zaterdag geopend worden. 

4. De minimale fysieke afstandsregel van 1,5m naar de mede cursisten en 

naar de lesgevers blijft steeds van toepassing. 

5. Er wordt aangeraden om 30m² ruimte per persoon te voorzien. 

6. Kom 5 minuten voor de aanvang van de lessen naar de hondenschool en 

wacht op het padje richting de terreinen met respect voor de social 

distancing. 

7. Gelieve na de lessen zo snel mogelijk onze terreinen te verlaten. 

8. Iedereen houd zijn hond bij zich zodat deze geen contact kan maken met 

andere cursisten of honden. 

9. Het gebruik van handschoenen en mondmaskers is toegestaan maar zelf 

te voorzien. 

10.Personen die herhaaldelijk de maatregelen niet naleven worden tijdelijk de 

toegang tot onze verenging ontzegt. 

11.Momenteel worden nieuwe inschrijvingen enkel gedaan op afspraak, op de 

website www.kleuterschoolvoorhonden.be vind je de link om een afspraak 

te maken. 

 

Lessen 
1. Er mogen maximaal 20 mensen per terrein en per instructeur op de les 

zijn. 

2. Op de terreinen worden markeringen voorzien voor de social distancing te 

markeren tijdens het wachten.  

3. Als er materiaal moet genomen worden of het poortje moet geopend 

worden dan zal de aanwezige instructeur dit doen. 

http://www.kleuterschoolvoorhonden.be/


4. De lessen toestelgewenningen en agility gaan tijdelijk niet door 

 

Kantine en terras 
1. Het terras en de kantine zijn terug open. 

2. Kom niet naar de hondenschool en kantine als je ziektesymptomen 

vertoont. 

3. Hou 1,5 meter afstand van de medewerkers en andere klanten, 

uitgezonderd de personen die deel uitmaken van je gezelschap.  

4. Beperk uw verplaatsingen in de katine.  

5. Verplaats u enkel van en naar uw tafel en de toiletten.  

6. Hoest of nies in je elleboog of in een papieren zakdoek die je onmiddellijk 

nadien weggooit in een vuilnisbak  

7. Zorg voor een goede handhygiëne, en raak alleen voorwerpen aan die je 

nodig hebt. 

8. Jassen en accessoires worden niet aangenomen door de medewerkers. 

9. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of 

rechtstaand is niet toegestaan. 

10.Er kunnen maximum 10 personen samen aan een tafel zitten. De 

algemene regels over de toegestane sociale contacten zoals vastgelegd 

door de overheid, moeten worden gerespecteerd. 

 

Overige 
1. Voor meer info kan je altijd een e-mail sturen naar: 

info@kleuterschoolvoorhonden.be 
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