Kompas
hondenadviesbureau
Geeft richting aan hondengedrag

Tarieven
Er wordt gewerkt met een strippenkaarten waarmee individuele begeleiding en/of
groepsactiviteiten kunnen worden verrekend
De kosten van een strippenkaart
❖ Puppy-10-strippenkaart: € 151,-o Inclusief boekje ’Drukke pup? Daar is iets aan te doen’
(Winkelwaarde € 20,95)
❖ Strippenkaart 10 lessen: € 133,50
o Vervolgkaart: € 120,-❖ Strippenkaart 5 lessen: € 71,50
o Vervolgkaart: € 66,50

Individuele begeleiding
Honden leren het beste als ze niet worden afgeleid door de aanwezigheid van
andere, vreemde honden en mensen. Eigenaren hebben vaak heel specifieke vragen
over het gedrag van de hond in hun eigen omgeving. Door tijd, plaats en onderwerp
steeds af te spreken met de individuele combinatie kan maatwerk worden geleverd.
❖ Begeleiding gedurende ± 45 minuten: 2 (twee) strippen
❖ Begeleiding gedurende ± 90 minuten: 4 (vier) strippen.
o

Bij een reisafstand van meer dan 5 km € 10, - bij een 5-strippenkaart en € 20,-- bij een 10strippenkaart.

Groepsactiviteit
Het is ook leuk om andere honden te ontmoeten en dat kan dan bij de
groepsactiviteiten, die 2 tot 3 maal per maand worden georganiseerd.
Bij Welkoop (en op een enkele andere locatie) worden alle oefeningen steeds
op het individuele niveau aangereikt en kunnen honden van alle leeftijden
deelnemen.
De wandelingen, waarbij de honden veel van elkaar leren, zijn geschikt als de
hond 6 maanden of ouder is. (Het programma wordt gemaild en op de site vermeld)
❖ Deelname aan groepsactiviteit (± 60 minuten): 1(één) strip.
Heeft u een andere wens, dan kunt u een aanbod op maat aanvragen via
info@hondenkompas.nl.

Uw betaling kunt u, na ontvangst van de factuur, overmaken op:
IBAN: NL10 INGB0 007536643 t.n.v. Kompas Fysio
onder vermelding van:
uw naam, de naam van de hond en de door u gekozen kaart.
Pinnen is ook mogelijk.

Ondine de Hullu
Oranjelaan 7
2231 DE Rijnsburg
E: info@de-hullu.nl
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