
Algemene voorwaarden 

Cranio sacraal sport therapeut – Kiara van Grevenbroek 

Artikel 1. Betaling 

1. Grevenbroek Sporthorses BV zal, na ontvangst van een ondertekend inschrijfformulier, de opleidingsgelden en eventuele 
bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de cursist opgegeven adres. 

2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Tenzij anders aangegeven. 

3. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid Inclusief BTW. 

Artikel 2. Annulering 

1. Na retournering van het getekende inschrijfformulier gaan 14 dagen bedenktijd in. 
 

2. Bij annulering door cursist tot 1 maand voor de cursus  is de cursist 10% van het opleidingsgeld verschuldigd.  
 

3. Bij annulering binnen 1 maand voor de cursus dient het bedrag volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of 
aanspraak op terugbetaling daarvan.  
 

4. Grevenbroek sporthorses BV streeft ernaar om de cursus te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is 
Grevenbroek sporthorses BV  echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, 
daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot 
schadeplichtigheid aan de zijde van Grevenbroek sporthorses BV. 
 

5. Grevenboek sporthorses BV is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende 
cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende opleiding, in welk geval de cursist recht heeft op terugbetaling van het 
voor de opleiding aan Grevenbroek sporthorses BV betaalde cursusgeld. Dit bedrag zal binnen 14 dagen worden 
geretourneerd aan de student. 
 

6. Grevenbroek sporthorses BV is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te 
schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten, stakingen, 
bedrijfsbezettingen en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Grevenbroek sporthorses 
BV, doch geeft cursist aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan Grevenbroek sporthorses BV 
betaalde cursusgeld. Terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen door Grevenbroek sporthorses BV. 

 

Artikel 3. Gedrag, toegang en identificatieplicht 

1. Cursist dient zich te houden aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels, alsmede aan richtlijnen en 
aanwijzingen die door Grevenbroek sporthorses  BV en/of de docent/opleider/trainer in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst worden gegeven. 

2. Cursisten dienen op eerste verzoek van Grevenbroek sporthorses BV en/of de docent/opleider/trainer een 
legitimatiebewijs te tonen. 

3. Grevenbroek sporthorses BV is gerechtigd aan de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen: 
- zolang volledige betaling van het cursusgeld niet is voldaan; 
- zolang de cursist niet voldoet aan de vereiste vooropleiding; 
- indien de cursist handelt in strijd met het bepaalde in de leden 1 en 2, of in het 
verleden aan cursussen/opleidingen/trainingen heeft deelgenomen, op een wijze die 
niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan in redelijkheid door  Grevenbroek sporthorses BV mag worden 
gesteld. 

4. De docent/opleider/trainer is gerechtigd een cursist de toegang tot de ruimte waarin de opleiding plaatsvindt te 
ontzeggen wegens handelen in strijd met de leden 1 en 2, of indien Grevenbroek sporthorses BV de cursist de toegang tot 
de cursus heeft ontzegd.  

5. Ontzegging van de toegang als bedoeld in de leden 3 en 4 laten de betalingsverplichting van cursist onverlet.  

 

 

 



Artikel 4. Aansprakelijkheid 

1. Grevenbroek sporthorses BV is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever 
ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk 
door Grevenbroek sporthorses BV of door grove schuld van Grevenbroek sporthorses BV is veroorzaakt. 

2. Grevenbroek sporthorses BV zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door 
hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medecursisten, tenzij die schade opzettelijk dan wel wegens grove 
schuld is veroorzaakt en aan Grevenbroek sporthorses BV  is toe te rekenen. 

3. Grevenbroek sporthorses BV zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan 
grevenbroek sporthorses  BV zich bedient. 

4. De aansprakelijkheid van Grevenbroek sporthorses BV  is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens 
(aansprakelijkheid)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. 

5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van Grevenbroek sporthorses BV beperkt zijn 
tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende opleiding per cursist in rekening is gebracht. 

6. De cursist is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling 
schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden. 

Artikel 5. Auteursrechten 

1. Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde 
werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop 
rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan. 

2. Cursist geeft Grevenbroek sporthorses BV  toestemming om foto-, video en ander materiaal dat tijdens de cursus 
opgenomen wordt vrij te publiceren en of te gebruiken voor eigen doeleinden. 

3. Cursist gaat akkoord dat studiemateriaal/teksten/stukken alleen gebruikt mogen worden voor eigen doeleinden en 
hierin geen toestemming krijgt van Grevenbroek sporthorses BV om dit te verwerken in cursussen of opleidingen 
gegeven door de cursist.  

 

Artikel 6. Vrijwaringen 

1. De cursist vrijwaart Grevenbroek sporthorses BV voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 

overeenkomst worden gebruikt. 

2. De cursist vrijwaart Grevenbroek sporthorses BV conform onderstaande bepalingen bij een deelname aan de opleiding 

inclusief bijbehorende praktijkdagen, trainingen, evenementen en vervoer. 

 

a. Ik heb mijzelf en/of mijn paard vrijwillig aangemeld voor de cursus inclusief eventueel transport. 
 

b. Ik ben mij ervan bewust dat de omgang met paarden aan risico’s onderhevig is, gelegen in de aard (een paard is in 
principe een vluchtdier met onverwachte bewegingen) en eigen energie van het dier. 

 

c. Ik ben mij ervan bewust dat een goede fysieke gezondheid vereist is voor mijn deelneming aan de cursus.  
 

d. Ik besef mij dat ik als bezitter van het paard/de paarden die ik deel laat nemen aan de opleiding op grond van de 
wet (6:179 Burgerlijk Wetboek) aansprakelijk ben en ik aanvaard die aansprakelijkheid dan ook volledig voor de 
periode dat ik mijn paard(en) onder de hoede van Grevenbroeksporthorses BV stel of door Grevenbroek 
sporthorses BV ingeschakelde derden. 

 

e. Ik vrijwaar Grevenbroek sporthorses BV, haar medewerkers en door haar ingeschakelde derden van enige 
aansprakelijkheid voor schade die ik of mijn paard(en) gedurende de opleiding zou(den) veroorzaken aan derden 
of zaken van derden alsmede voor schade die gedurende het evenement aan mijn paard, mijzelf of zaken van mij 
worden aangericht. 

 



f. Tevens aanvaard ik aansprakelijkheid voor de eventuele schade die ik of mijn paard(en) zou(den) aanrichten aan 
(medewerkers van) Grevenbroek sporthorses BV en aan door haar ingeschakelde derden. 

 

g. Ik verklaar dat ik (inclusief mijn paard(en)) adequaat verzekerd ben voor wettelijke aansprakelijkheid, ziekte, 
ongevallen en paardentransport. 

 

h. Grevenbroek sporthorses BV en ik verklaren hiermee dat het Nederlandse recht exclusief van toepassing is op onze 
afspraken. 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid 

Cursist zal zonder toestemming van Grevenbroeksporthorses  BV niet naar buiten treden met mededelingen over deze 
overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, 
waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze 
overeenkomst van kracht. 

Alle informatie die door studenten wordt verstrekt is vertrouwelijk voor Grevenbroeksporthorses BV , haar medewerkers 
en docenten. 

Artikel 8. Relatiebestand 

1. De cursist geeft toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens op te nemen in het relatiebestand 
van Grevenbroek sporthorses BV , teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen onder meer te informeren 
over cursussen/opleidingen/trainingen en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling. 

2. Op eerste verzoek van cursist worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve 
indien 
 
- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor 
het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn 
voor het sluiten van een overeenkomst 

en/of 

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Grevenbroek sporthorses 
BV of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de 
betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. 

 

 

Inschrijf formulier mag digitaal ingezonden worden naar: 

kvangrevenbroek@hotmail.com 

 

mailto:kvangrevenbroek@hotmail.com

