
Algemene Voorwaarden 

Ook wij weten dat niet alles in ‘algemene voorwaarden’ is vast te leggen. Daarom hebben wij ervoor 

gekozen het simpel en duidelijk te houden. Wij kiezen ervoor om in alle redelijkheid te handelen en 

in overleg tot een oplossing te komen. 

 

1. Voor wie gelden de Algemene Voorwaarden? 

1.1 Op alle behandelingen en trainingen en overeenkomsten die gemaakt/gesloten worden met Kiara 

van Grevenbroek, Grevenbroeksporthorses zijn deze voorwaarden van toepassing. Kiara van 

Grevenbroek en Grevenbroek Sporthorses zullen in de voorwaarden worden samengevat onder 'Wij' 

of 'Ons'. Door je bestelling/afspraak geef je, als consument of bedrijf, te kennen dat je akkoord gaat 

met onze algemene voorwaarden die betrekking hebben op de training, product of dienst. 

1.2 De consument, bedrijf of organisatie die een dienst of product van ons wil afnemen zal worden 

samengevat onder 'Je', 'Jou' of 'Jij' 

2. Wat is belangrijk voor jou, het paard, de pony en onze veiligheid? 

2.1 Je bent verplicht om tijdens trainingen, indien er gewerkt wordt met paarden, een cap te dragen 

die voldoet aan de veiligheidseisen onder de CE/EN 1384 norm. Dit is niet van toepassing op de 

behandelingen. 

2.2 De aanwijzingen van de trainer dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. 

2.3 Wij verwachten van bedrijven en consumenten dat zij ook deelnemen zonder de paarden met 

geweld te benaderen en ze geen pijn te doen. 

2.4 Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige schade en/of ongevallen tijden of resulterend uit de 

trainingen, behandelingen, clinics of workshops, al dan niet aan derden. 

2.5 Blessures, fysieke aandoeningen of overige belangrijke zaken m.b.t. paard, ruiter en deelnemer 

dienen voor aanvang van de training, clinic of workshop kenbaar gemaakt worden. 

 

3. Prijs & Betalingen 

3.1 Tarieven zijn zoals vermeld op de website van Kiara van Grevenbroek of afgesproken per 

email/offerte. Indien een product of dienst foutief geprijsd blijkt te zijn dan behouden wij ons het 

recht de bestelling/afspraak eenzijdig te annuleren of voort te zetten onder het juiste tarief. 

3.2 Indien bestellingen worden gemaakt via telefoon of e-mail dan kun je betalen via factuur of per 

contant. Contante betalingen dien je te voldoen op bij aanvang van de training. 

3.3 Als de betaling niet is ontvangen op de uiterste datum weergegeven op de factuur en na een 

herinnering, is zoals mij 1.1 genoemde organisatie bij deze gerechtigd het door jou verschuldigde 

bedrag te verhogen met alle extra kosten die worden gemaakt en voor het doorzetten naar ons 

incasso partner. 



3.4 Wij hebben het recht bestellingen of afspraken niet te accepteren of uitsluitend te accepteren 

onder voorwaarden die wij stellen. 

3.5 Je dient reiskostenvergoeding te betalen indien de training plaatsvindt buiten de gemeente 

Zwijndrecht. Buiten de gemeente Zwijndrecht geldt een vast tarief van 0,25 cent per kilometer. 

 

4. Annulering 

4.1 Annuleren en wijzigen kan bij alle individuele trainingen tot 24 uur voor de geplande datum. Bij 

annulering binnen 24 uur tot het trainingsmoment dan wordt er kosten in rekening gebracht. Je kunt 

natuurlijk altijd een deelnemer aandragen die jou zal vervangen of een nieuwe datum inplannen. De 

24 uur gelden niet voor Behandelingen ,Groepstrainingen en Cursussen of clinics. 

4.2 Annuleren van Groepstrainingen, cursussen of clinics kan tot 3 weken voor de geplande datum. 

Bij annulering binnen drie weken tot de geplande datum krijg je 50% van het bedrag retour. Je kunt 

natuurlijk altijd een deelnemer aandragen die jou of de deelnemer zal vervangen. Een nieuwe datum 

plannen behoort ook tot de mogelijkheden. 

4.3 Annuleren van een behandeling en wijzigen kan tot 48 uur voor de geplande datum. Bij 

annulering binnen 48 uur worden er kosten in rekening gebracht. Je kunt altijd een deelnemer 

aandragen die jou zal vervangen en een nieuwe datum inplannen.  

 

6. Verzekeringen 

6.1 Wij dienen in het bezit te zijn van een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV.) 

6.2 Je (consument of ondernemer) dient in het bezit te van een Wettelijk 

Aansprakelijkheidsverzekering (WA.) zo ook voor uw paard/ pony, die geldig is op het moment van 

deelnemen. Indien dit niet zo is dan ben je zelf hoofdelijk aansprakelijk indien door jou of je paard 

schade wordt aangericht. 

6.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal op eigen terrein maar ook niet op locatie. 

6.4 Indien er diefstal is gepleegd zullen wij aangifte doen bij de politie. 

 

7. Deskundige 

7.1 Indien een paard behandeling nodig heeft dan zal dit in overleg met jou geschieden. Indien het 

een noodsituatie betreft dan zijn wij bevoegd om hulp in de roepen van een dierenarts die zich op 

dat moment dicht bij de plaats van het voorval bevindt. 

7.2 De kosten voor veterinaire verzorging of behandeling zijn voor de eigenaar van het paard. 

 



8. Social Media 

8.1 Tijdens trainingen, clinics en workshops worden er foto’s en films gemaakt. Deze foto’s en films 

kunnen en mogen door ons gebruikt worden voor promotie, website, documentatie en 

publicatiedoeleinden zoals op websites, social media of drukwerk. Mocht u hier bezwaar tegen 

hebben dan dit graag vooraf aangeven, desgewenst schriftelijk of per email. 

8.2 Indien u geen bezwaar maakt gaat u akkoord met het gebruik van foto's en films door ons voor 

social media. 


