
LAZI – High Performance Training 
is an attractive and inspirational training site.  This training facility sets the mindset for your training, where you can reach your goals through a positive approach.

Betingelser for leje
Generelt
Stedet kan ikke drages til ansvar for skader på hund eller fører.
Redskaber, inventar og grønne områder må kun bruges til dets tiltænkte formål.
- fx. muren må ikke bruges til at sidde på eller som vippeholder  
- feltforhindringer som sættes ned skal tilbage på normal højde inden i forlader hallen - ellers bøde på 100 kr 
- buer/hegn skal af slalom igen
- Samle venligst de nr. skilte som du sætter ud til siden som du ikke skal bruge.
Hårdhændet håndtering af hunde er under ingen omstændigheder tilladt og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.
Er der redskaber der går i stykker under træningen eller bemærker du skader på en forhindring, så send gerne en mail eller sms.
Hallen udlejes kun til personer med viden om agility/hundetræning. Vurdering foretages suverænt af ejerne.
Meld dig venligst ind i Facebook gruppen: LAZI her vil alle “opdateringer omkring hallen fremgå”

Andet
Hav altid snor på hunden både når du kommer ind og når du går ud af hallen
Husk at slukke lyset, når hallen forlades.
Husk rene skifte sko – så græsset forbliver pænt og lækkert at løbe på
Læg gerne et håndklæde under vandskålen – hvis den skulle vælte.
Ryd op efter dig selv – skrald smides i skraldespanden (udenfor ). Der kan blive opkrævet 100 kr for utilstrækkelig oprydning. 
Tæver i løbetid er velkomne iført løbetidsbukser. ( også når den ikke bløder = højløbsk )
Kommer din hund til at gøre sig ren indenfor i centret skal du sørge for det bliver fjernet/tørret op og underlaget grundigt rengjort. 
Pas på hanhundenes trang til at lette ben. Der vil blive opkrævet 50 kr pr. uheld. ( lad ikke hunden besørge færdigt ) 
Er der ikke rengjort tilstrækkeligt = pletter mv. skal være HELT væk pålægges der en bøde på 200 kr
( der er rengøringsanvisninger i hallen, vask med vand, tør af, brug Rodalin ) 
Tør venligst poter på din hund når det er regn og splattet udenfor.

Forsikring og vaccination
Det er ejerens/førerens ansvar at enhver hund de træner/medbringer i hallen er vaccineret og forsikret med udvidet ansvarsforsikring og 
således beskyttet mod de mest almindelige og smitsomme sygdomme.
Der kan til enhver tid kræves, at se dokumentation for at hunden er korrekt vaccineret og forsikret.
Er hunden syg (kennelhoste eller lignende), medtages den selvfølgelig ikke på centerets område.

Bookning og betaling
Bookning fortages via hjemmesiden
Det er ikke tilladt at overdrage bookingen til 3.part.
En times træning begynder på det hele klokkeslæt. Hallen skal forlades inden slut af booket tid – så der ikke “tages” tid fra næste lejer
Træning i hallen skal forudbetales. Bookede træningstider er først reserveret når betalingen er modtaget.
Ved aflysning af bookingen mindre end 24 timer før bookingstart tilbagebetales halleje/baneleje ikke, med mindre dette skyldes ekstraordinære 
omstændigheder. Specielle bookingsregler for weekend og en dagsarrangementer.
Individuelle reserverede træningstimer kan aflyses  hvis hallen udlejes til heldagsarrangementer. Ved aflysning betales leje tilbage, eller en 
alternativ tid aftales
Ved bortvisning refunderes halleje ikke
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