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Diensten en prijzen voor privélessen en gedragstherapie 
DIENSTEN 

We maken onderscheid tussen gehoorzaamheids- en gedrags-diensten:  

Gehoorzaamheid = U wilt graag bepaalde gehoorzaamheid oefeningen perfectioneren (b.v. zit, blijf, los, 
beleefde begroeting, etc.)  We kunnen met Training lessen beginnen. 

 Gedragsproblemen = Uw hond voelt zich met bepaalde omstandigheden te overrompeld (ernstig 
overprikkeld, bang, boos, gespannen, etc.) om te kunnen luisteren.  We beginnen met Gedrag evaluatie 
en advies. Pas daarna plannen we Training lessen in.  

Gedrag evaluatie en advies: keuze uit 1. (Basis) of 2. (Schriftelijk) 

Het Evaluatie en advies consult is uitsluitend van toepassing bij Gedragsproblemen. U kunt tussen twee evaluaties 
kiezen: 1. Basis (geen rapport), or 2. Schriftelijk (voor gevallen van ernstige agressie en/of complexe, diepgaande 
problemen).  

1. Basis evaluatie (zonder schriftelijke steun): 2-uur evaluatie en advies bij u thuis met:  

o Diagnose en oorzaken achter het gedragsprobleem 
o De geschikte oefeningen worden uitgelegd 
o Management stappen (korte-termijn advies om te voorkomen dat het probleem erger wordt, en om 

iedereen veilig te houden) 

2. Schriftelijke evaluatie (met rapport): 2-uur evaluatie en advies bij u thuis, met rapport (rapport in het Engels).  

In het rapport vindt u:  

o Samenvatting van de bevindingen (diagnose en oorzaken) 
o Training plan: met prioriteiten, volgende stappen, oefeningen en concrete tips 
o Management stappen: korte-termijn management tips om het probleem onder controle te houden  
o Lijst van geschikte oefeningen en stap-voor-stap handleidingen.  

 Training lessen 

3. Training lesblok: 4x 45 minuten praktijkgerichte lessen bij u thuis.   

Extra diensten (op verzoek) 

4. Sessie verlenging: Soms kan de gereserveerde tijd onvoldoende zijn. Op uw verzoek kunnen we eventueel de 
sessie verlengen. In zulke gevalle wordt er per ieder half uur een kost berekend (gratis onder 20 mins.).  

5. Afstand sessie: Gedragsadvies of training sessie per telefoon, mail of Skype. Indien ik zelf het initiatief tot 
uitgebreid e-mail of telefonisch contact heb genomen, zal ik altijd vooraf om uw toestemming vragen als ik 
van plan ben een vergoeding ervoor te vragen.    

6. Stimulus planning: Op uw verzoek kunnen we een ‘stimulus’ hond of mens regelen. Voor honden aan wie we 
leren andere honden of bezoekers te tolereren, kunnen we na verloop van tijd gebruik maken van vrijwilligers. 
Meestal regelt de eigenaar van de hond zelf dan de benodigde vrijwilligers.  
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PRIJZEN 

Alle in de tabel worden in euro’s weergegeven en zijn inclusief btw.  

 

 

Gedragsadvies  

 

Training lessen 

 

Extra diensten 

 1  2 3 4 5 6 

 

Basis 
Evaluatie 
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Schriftelijke 
evaluatie 

Lesblok van 4 training lessen 
Sessie 

verlenging 
Afstand sessie 

Stimulus hond 
of persoon 

D
u

u
r 

2 uren + reis 
2 uren + reis + 

rapport 
45 min. 45 mins. 45 min. 45 min. 

Per 30 min. 
(naar 0 

afgerond < 20 
mins.) 

Per 20 min. 
(naar 0 

afgerond < 15 
mins.) 

Per sessie 

In
h

o
u

d
 

 

Diagnose 

Oorzaken 

Oefeningen  

Management 

 

Schriftelijke: 

Diagnose 

Oorzaken 

Oefeningen  

Management 

(Intake als 
nodig)  

+  

Training 

Training Training 

Training  
+  

Evaluatie +  
Volgende 
stappen 

Additionele 
sessie tijd  

Skype, 

 Telefoon, 

E-mail sessies  

Stimulus hond 
of mens regelen 

P
ri

js
 

190 240 220 (55 per les) 30 36 21 

Betaling: De evaluatie en lesblokken horen voldaan voorafgaand aan onze eerste sessie gefactureerd.  
 

Bankoverboekingen: NL44INGB0007188868 (BIC: INGBNL2A) - OHMYDOG HONDENSCHOOL DEN HAAG 
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Reisvergoeding (geldt alleen buiten mijn werkzone):  

• 0.39 euro per km voor de heen- en terugreis tussen mijn huis (Kwintsheul, buitenwijk van Den Haag) en de 
locatie van onze afspraak. Deze reisvergoeding wordt pas berekend voor kilometers boven een 20-kilometer 
retour reis. 

• ½ van mijn uurtarief per uur reistijd, naar beneden afgerond voor incrementen van minder dan 20 minuten. 
Deze reisvergoeding wordt pas berekend voor reistijd boven de standard een-uur reistijd (retour reis).  
 

Mijn werkzone bestaat uit:  

 Den Haag (wél Voorburg, Leidschendam, en Scheveningen; maar niet Wassenaar)  
 Delft  
 Rijswijk 
 Het Westland (maar niet Maasland en Hoek van Holland)  

 

Tarief buiten standaard spreekuren  

In zeldzame spoedgevallen kan ik een in-huis afspraak buiten mijn normale uren (zie Appointment availability 
document) proberen in te plannen. De volgende tarieven zijn dan van toepassing:  

• Doordeweeks, na 17:30: normaal tarief * 1.5 = 82.5 per Training les en 142.5 per Gedrag evaluatie uur. 

• Zaterdag: normaal tarief * 1.5 = 82.5 per Training les en 142.5 per Gedrag evaluatie uur. 

• Zondag en feestdagen: normaal tarief * 2 = 110 per Training les en 190 per Gedrag evaluatie uur.  

 

 

Laure-Anne Viselé  
MSc; BSc (Zoölogie.); Postgraduaat toegepast diergedrag (gr. ondersch.); O&O Gecert. kynologisch instructeur 
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