VRAAG & ANTWOORD
CORONA MAATREGELEN
1

Wat als de Corona maatregelen toenemen. Worden de protocollen dan aangepast?
Ja, wij houden de richtlijnen vanuit de overheid nauwlettend in de gaten. Indien nodig passen wij
de protocollen aan en zullen de laatste versie als bijlage toevoegen aan de inschrijfbevestiging
die u in de week voor de show ontvangt.

2

Is er een mondmaskerplicht tijdens de tentoonstelling?
Wij volgen de richtlijnen vanuit de overheid. Op dit moment zijn daarom mondmaskers verplicht.
Mocht dit wijzigen dan wordt u hierover op de hoogte gesteld.

3

Worden mijn gegevens gedeeld met de overheid als er Coronabesmettingen plaats zouden
vinden?
Wanneer in het kader van het bron- en contactonderzoek van de overheid nodig is om
contactgegevens te delen, dan zullen wij de daarvoor benodigde gegevens delen.

ANNULEREN & RESTITUTIE
4

Wat als de tentoonstelling, om wat voor reden dan ook, toch niet door kan gaan. Krijg ik dan
mijn inschrijfgeld terug?
Ja, bij het annuleren van de tentoonstelling wordt het inschrijfgeld automatisch en volledig
teruggestort op uw rekening.

5. Wat als er (regionale of internationale) reisbeperkingen komen waardoor ik niet naar de show
mag reizen. Krijg ik dan mijn inschrijfgeld terug?
Nee, er zal niet gekeken worden naar de situatie van individuele exposanten.

BEZOEKEN
6. Mijn partner en kinderen willen graag mee. Kan dat?
1 hond = 1 persoon. Bezoekers worden niet toegelaten. Als u 2 honden ingeschreven hebt mag
dan in totaal 2 personen met uw 2 honden binnenkomen.
7. Ik heb nog een hond thuis die niet deelneemt, maar ook niet zo lang alleen thuis kan blijven.
Mag ik die meenemen?
Helaas nee, enkel de exposanthonden zijn toegelaten.

8. Ik wil graag komen kijken. Kan dat?
Omdat het aantal personen dat tegelijk op de terrein beheersbaar en traceerbaar moet zijn is dit
evenement niet opengesteld voor publiek. 1 hond ingeschreven is 1 persoon.
9. Is er een mogelijkheid om te overnachten met mijn campingcar op het terrein van de
tentoonstelling?
Neen er zijn geen parking voor campingcar voor zien. De parking is afgesloten na de show.

TENTOONSTELLINGSADMINISTRATIE
10. Ik had gehoopt dat een andere keurmeester mijn klas zou keuren. Mag ik mijn hond
terugtrekken?
Nee, u kunt uw inschrijving niet annuleren.
11. Ik heb mij bedacht en wil toch liever toch niet meer deelnemen? Kan ik mijn honden
terugtrekken?
Nee, u kunt uw inschrijving niet annuleren.
12. Ik heb mij vergist en wil mijn hond toch graag in een andere klas laten deelnemen. Kan ik mijn
inschrijving nog wijzigen?
Ja, u kan uw hond via uw Onlinedogshows account zelf wijzigen van klas. Hiervoor brengt
Onlinedogshows administratiekosten in rekening.
13. Ik heb 2 honden ingeschreven. Ik heb 2 verschillende tijdstippen om binnen te komen
gekregen. Mag ik met mijn 2 honden op het eerste tijdstip binnen komen?
Ja, u mag met de 2 honden binnenkomen.

