Algemene voorwaarden introductieclinics Angst de Baas
Het Angst de Baas programma 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 deze introductieclinic ga je akkoord met de volgende algemene
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) Je inschrijving geeft recht op deelname aan een Angst de Baas introductieclinic van 3
uur. Het inschrijfgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de clinic.
3) Het inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd als de introductieclinic door de organisatoren
wordt afgezegd en er geen vervangingsdatum kan worden geregeld.
4) Mocht je zelf verhinderd zijn op de datum die je hebt aangegeven, geef dit dan uiterlijk 24
uur van tevoren door. Je kunt dan de introductieclinic zonder extra kosten op een van de
andere data bijwonen. Bij annulering minder dan 24u vantevoren vervalt deze
mogelijkheid en blijf je de deelnamesom verschuldigd.
5) Moeder Natuur kan er voor zorgen dat we soms een clinic moeten verzetten (vanwege
extreem weer of omstandigheden met de paarden). We rekenen hiervoor op jouw begrip!
6) Het is niet mogelijk om aan de introductiemiddag mee te doen met eigen paard.
7) 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).

