Garantie en Algemene Voorwaarden

Meerdaags programma Angst de Baas!
Het Angst de Baas! Trainingsprogramma is een samenwerking van: Josselien Janssens,
Rayamedicine Training & Coaching, gevestigd op Stuyvesantstraat 11, 2071 VH Santpoort Noord en
Linda Polak, Natural Western Riding Center, gevestigd op Oosteinderweg 549a, 1432 BL Aalsmeer.
De betalingen worden geïnd door Rayamedicine Training & Coaching.

Door je in te schrijven voor een meerdaags trainingsprogramma Angst de Baas ga je akkoord
met de volgende voorwaarden:

1) Je betreedt het perceel waar de training plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden
vrijwillig, en geheel voor eigen risico. Je neemt vrijwillig, en geheel voor eigen risico mee aan de
voorgestelde activiteiten.
2) Om je eigen veiligheid en die van de andere deelnemers te waarborgen houd je je tijdens de
training en op de locatie van de training aan de instructies van de organisatoren. Deze instructies
niet opvolgen kan uitsluiting van verdere deelname als consequentie hebben, zonder recht op
teruggave van inschrijfgeld.
3) Je inschrijving geeft recht op deelname aan het trainingspakket waar je je voor hebt ingeschreven
op het inschrijfformulier. Het inschrijfgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de eerst dag van de
eerste training in het pakket.
4) Moeder Natuur kan er voor zorgen dat we soms een training moeten verzetten (bijvoorbeeld
vanwege extreem weer of omstandigheden met de paarden). We rekenen hiervoor op jouw
begrip! Mocht het nodig zijn om de workshop te verzetten dan doen we dit in overleg om zo
geschikt mogelijke data te vinden.
5) Mocht je zelf verhinderd zijn een van de data waarvoor je je hebt ingeschreven, geef dit dan
uiterlijk 7 dagen van tevoren door. Je kunt dan deelnemen aan een volgende training. Bij
annulering minder dan een week van tevoren zijn wij mogelijk genoodzaakt €75,annuleringskosten (ex. btw) in rekening te brengen.
6) Het inschrijfgeld wordt uitsluitend gerestitueerd als het programma in zijn geheel door de
organisatoren wordt afgezegd en er geen vergelijkbaar programma kan worden geboden.
7) Als je met je eigen paard deelneemt:





8)

Je paard kan bij NRWC overnachten. Dan komt er €15,- per overnachting bij de prijs voor
stalling, voer en mestafvoer, of €10,- per dag, als het paard alleen overdags verblijft. Je paard
kan in een stal of een paddock verblijven. De rekening voor de stalling ontvang je apart
achteraf, van Natural Western Riding Center.
Je paard moet minder dan 12 maanden geleden ingeënt zijn tegen tetanus en influenza, en
uiterlijk 2 maanden voor deelname ontwormd zijn.

Als je meedoet met je eigen paard of door een paard dat door jou van derden geleased of
gehuurd en meegebracht is, dan valt het risico voor eventuele schade aan derden toegebracht
door jouw paard onder jouw persoonlijke aansprakelijkheid als eigenaar/beheerder in de zin van
het Burgerlijk Wetboek (artikel 179, boek 6 lid 3.2.8.)

9) Bij het rijden is het dragen van een veiligheidshelm altijd verplicht. Tevens verplichten we
deelnemers tijdens de training in de omgang met paarden geschikte paardrijdkleding en dito
schoeisel te dragen (met geschikte zool en dichte teen).
10) Op de persoonlijke gegevens die je met ons deelt, inclusief je naam, adres, woonplaats en
contactgegevens, is het privacyregelement van Rayamedicine Training & Coaching van
toepassing. Het volledige privacyregelement vind je op onze website. In het kort:





Wij zullen altijd jouw toestemming vragen, voor wij jou toevoegen aan onze email-lijst.
Wij delen jouw contactgegevens niet met anderen.
Wij stellen niets op schrift dat je ons in vertrouwen vertelt.
Wij verwerken en beschermen alle persoonlijke gegevens die je met ons deelt conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

