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Algemene voorwaarden trainingen Ontmoet je paard 

 

1. Algemeen  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ontmoet je paard en 
haar cursisten. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts 
rechtsgeldig voor zover zij door Ontmoet je paard schriftelijk zijn bevestigd. Op de 
betrekkingen tussen Ontmoet je paard en haar cursisten is het Nederlands recht van 
toepassing. Nou, daar snapt niemand iets van toch? Echter hoort het in de voorwaarden te 

staan 😊.  

 

2. Aanmelding  
Men kan zich aanmelden via e-mail, whatsapp, Messenger of telefoon. De cursist ontvangt een 
schriftelijke bevestiging plus een factuur/betaalverzoek. Op de factuur/het betaalverzoek staan 
de betalingsgegevens vermeld. Een inschrijving is pas definitief nadat het volledige cursusgeld 
is ontvangen. Door aanmelding verklaart cursist tevens op de hoogte te zijn en akkoord te 
gaan met de algemene voorwaarden van Ontmoet je paard. 

 

3. Afmelding  
Afmelding dient te geschieden via e-mail, whatsapp, Messenger of telefoon. Bij afmeldingen 
binnen 48 uur voor aanvang van de workshop wordt 50% van het verschuldigde bedrag in 
rekening gebracht, tenzij een vervangend persoon kan worden geregeld door de afmelder.  
 
4. Tussentijdse wijzigingen  
Een workshop vindt doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname heeft 
Ontmoet je paard het recht de workshop af te lassen c.q. te verzetten naar een later moment.  
Een workshop vindt plaats bij normale weersomstandigheden. Bij weersomstandigheden 
waarbij de veiligheid van mens en/of dier in het gedrang komt, of zorgt voor onpraktische 
situaties, heeft Ontmoet je paard het recht de workshop af te lassen c.q. te verzetten naar 
een later moment.  
 
5. Geheimhouding: daar doen we niet aan!  
Alle informatie, kennis en inzichten die cursist verwerft tijdens het volgen van een workshop 
van Ontmoet je paard, mag verspreid worden door de cursist. Laten we de hele wereld laten 
profiteren van deze mooie technieken. Mits je toestemming hebt, natuurlijk. Dus vraag altijd 
‘hoger zelf, is diegene klaar om deze informatie te ontvangen’ en ‘zal hij/zij er zuiver mee 
omgaan?’ 

 

6. Auteursrecht en eigendomsrecht  
Het auteursrecht op het lesmateriaal van Ontmoet je paard berust wel bij Ontmoet je paard. 
Het lesmateriaal waarvoor betaald is mag de cursist behouden, maar niet anders gebruiken 
dan voor persoonlijke studie. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking 
te stellen of als lesmateriaal te gebruiken. Uiteraard mag je het als inspiratie gebruiken en je 
eigen ‘sausje’ er overheen doen.   
Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm, social media, internet of op enige andere wijze zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontmoet je paard.  
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7. Aansprakelijkheid  
Al het door Ontmoet je paard ontwikkelde en/of samengestelde cursus materiaal dan wel ander 
werk, voortvloeiend uit of verband houdend met de workshop, is op zorgvuldige wijze, naar 
beste weten samengesteld. Evenwel kan Ontmoet je paard op geen enkele wijze instaan voor 
de juistheid en volledigheid ervan. Ontmoet je paard aanvaardt dan ook geen enkele 
aansprakelijkheid voor de schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen 
en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op de bedoelde materialen en werken.  
Ontmoet je paard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) 
eigendommen van cursist.  
Ontmoet je paard is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen. De cursist neemt 
op eigen risico deel aan de workshop. De cursist is ervan op de hoogte dat het paard een 
vluchtdier is, en dat het dragen van veilige, stevige schoenen een must is bij deelname.  

 

8. Klachten  
Klachten over de door Ontmoet je paard geleverde diensten dienen uiterlijk binnen acht dagen 
na levering schriftelijk gemotiveerd aan Ontmoet je paard te worden medegedeeld. Een 
veronderstelde tekortkoming laat de nakoming van de betalingsverplichting onverlet. 
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