
Actueel aanbod + tarieven 2023 
Cursussen vinden plaats op het terrein van KynEthos gelegen aan de Aviolandalaan te 
Hoogerheide. 
Bij een eerste aanmelding voor een cursus is de eerste les (kennismaking) gratis. 
Cursusdagen zijn donderdag, vrijdag en zondag. Na ingaan zomertijd ook in de avonduren.  
Aantal deelnemers maximaal 8. 

 
Gedrags- therapie intake, vervolgconsult, coaching en privé les/training vinden plaats in overleg. 
Reiskostenvergoeding €0,35 per km. 
Bij reistijden langer dan 30 minuten geldt een tariefsverhoging van €10,00 per 15 minuten extra 
reistijd. Het aantal kilometers worden berekend op basis van routeplanner ANWB- snelste route. 

 
Lidnr 1442 
Wat  Tarief Toelichting 

Puppy 
 

Leeftijd hond voor inschrijven Puppy cursus 8 
t/m 14 weken. 
Donderdag: 14.00u 
Vrijdag: in overleg 
Zondag: 10.00u 
 

€100,- 8 lessen (ca. 30 min) 
 

Basis 
 

Deze cursus is bedoeld voor honden vanaf 6 
maanden.  
Donderdag: 15.00u 
Vrijdag: in overleg 
Zondag: 11.00u 
 

€150,- 10 lessen (ca. 45 min) 

Gevorderd Deelname Gevorderd na Basis cursus of bij 
aantoonbaar voldoende gehoorzaamheid. 
Donderdag: 15.00u 
Vrijdag: in overleg 
Zondag: 11.00u 
 

€200,- 15 lessen (ca. 45 min) 

Sport & spel Bij de cursus Sport en Spel ligt de nadruk op 
de samenwerking en het plezier tussen 
eigenaar en hond. 
Donderdag: 16.00u 
Vrijdag: in overleg 
Zondag: 12.00u 
 

€200,- 15 lessen (ca.45 min) 

MAG-test MAG-testen vinden plaats op het terrein van 
KynEthos gelegen aan de Aviolandalaan te 
Hoogerheide. 

 
 

€155,- Minimaal aantal 
deelnemers 4 en 
maximaal 10. 



Test 
voorbereiding 
begeleiding/ 
schriktraining 
 

Test voorbereiding begeleiding/ 
schriktraining vindt plaats op het terrein van 
KynEthos gelegen aan de Aviolandalaan te 
Hoogerheide. 
Gedurende 2 dagen 2 uren. 
Dagen en tijden op afspraak in overleg. 
 

€200,- Maximaal aantal 
deelnemers 2 
combinaties 
(geleider/hond). 

Puppy-test Locatie en tijd op afspraak in overleg. In 
overleg 
 

 

 

Gedrags- 
therapie 
intake 
 
vervolg- 
consult 

Locatie en tijd op afspraak in overleg. 
(± 45 tot max.90 min.) 
 
(± 45 tot max. 60 min.) 

€100,- 

 
 
€50,- 

Reiskosten zie 
reiskostenvergoeding. 
 
De tarieven zijn vaste 
bedragen ongeacht de 
duur van het consult. 
 

Assessment – 
risicoanalyse 
 

Terrein van KynEthos gelegen aan de 
Aviolandalaan te Hoogerheide.  
Kan in overleg, tegen een aangepast tarief, op 
een andere locatie. 
Een formele MAG-test maakt, tegen een 
nader te bepalen tarief, indien gewenst/ 
noodzakelijk deel uit van het assessment. 
 

€300,-  

Privé 
les/training 

Locatie en tijd op afspraak in overleg. 
(± 45 tot max. 60 min.) 

€45,- Reiskosten zie 
reiskostenvergoeding. 
 

Coaching/ 
Begeleiding 
intake 
 
vervolg- 
consult 

Locatie en tijd op afspraak in overleg. 
(± 45 tot max.90 min.) 
 
 
(± 45 tot max. 60 min.) 

€125,- 
 
 
 
€75,- 
 

Reiskosten zie 
reiskostenvergoeding. 
 
De tarieven zijn vaste 
bedragen ongeacht de 
duur van het consult.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


