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ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. Algemeen 

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, clinics en  

     workshops (hierna 'opdracht' genoemd) van Pyramid Horsemanship, geregistreerd  

     bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder het nummer 65057430. 

 

2. Aanmelding 

1) Aanmelding voor een opdracht is via email, telefonisch of persoonlijk mogelijk. Na het   

     wederzijds goedkeuren van een datum, is de opdracht definitief. 

2) Bij aanmelding voor een opdracht gaat de cliënt akkoord met de algemene  

     voorwaarden. 

 

3. Uitvoering opdracht & geheimhouding 

1) Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Pyramid Horsemanship te allen  

     tijde bevoegd assistentie van derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten.  

     Pyramid Horsemanship staat ervoor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen  

     verrichten als waren zij werknemers van Pyramid Horsemanship. 

2) Pyramid Horsemanship doet er alles aan een goede kwaliteit van dienst te  

     waarborgen. Mocht de cliënt desondanks klachten hebben over de kwaliteit van de  

     opdracht, dan kan de hij/zij zich schriftelijk wenden tot de directie van Pyramid  

     Horsemanship.  

3) Pyramid Horsemanship is verplicht tot geheimhouding van alle persoonlijke  

     informatie van de cliënt jegens derden. Pyramid Horsemanship zal in het kader van  

     exclusiviteit alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de  

     belangen van de cliënt.  

 

4. Betaling 

1) Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.  

2) Op alle bedragen is het wettelijk geldende BTW tarief van toepassing. 

3) Het factuurbedrag dient in zijn geheel in één keer betaald te worden, tenzij anders   

     aangegeven. 

4) Reiskosten worden berekend vanaf 2241 SC, Wassenaar. Eerste 10km gratis, daarbuiten 

0,30ct/km 

  

5. Annulering door cliënt 

1) Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de opdracht, worden er geen kosten in  

     rekening gebracht, of vindt er een restitutie plaats van het reeds betaalde  

     factuurbedrag, tenzij er direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. 
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2) Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in  

     rekening gebracht, tenzij er direct een nieuwe datum wordt vastgesteld. Als de  

     nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, wordt alsnog 50% van het  

     factuurbedrag in rekening gebracht. 

3) Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht (terwijl de opdracht al begonnen is)      

     door de cliënt of bij het niet komen opdagen van de cliënt wordt het afgesproken  

     factuurbedrag in rekening gebracht en is er geen sprake van restitutie. 

4) Als een opdracht bestaat uit meerdere sessies over meerdere dagen, wordt bij  

     tussentijdse beëindiging het reeds verrichte werk in rekening gebracht.  

 

6. Annulering door Pyramid Horsemanship 

1) Pyramid Horsemanship is bevoegd te allen tijde een opdracht te annuleren. In dat  

     geval worden er geen kosten in rekening gebracht, of vindt er een restitutie plaats van  

     het reeds betaalde factuurbedrag.  

2) Als een opdracht bestaat uit meerdere sessies over meerdere dagen, wordt bij  

     tussentijdse beëindiging het reeds verrichte werk in rekening gebracht.  

 

7. Aansprakelijkheid 

1) Deelname is geheel op eigen risico. Pyramid Horsemanship is niet aansprakelijk voor  

     eventuele schade aan goederen (bijv. kleding, terrein) en/of letsel aan personen en  

     paarden, tijdens of ten gevolge van een opdracht.  

2) Indien er sprake is van het trainen van paarden en/of het lesgeven hierin, dient de  

     cliënt tijdens het werken met een ander paard dan diens eigen paard een cap te  

     dragen. 

 

8. Auteursrecht 

1) Foto- en videomateriaal en eventuele schriftelijke referenties kunnen worden  

     gebruikt voor publiciteitsdoeleinden van Pyramid Horsemanship. 

2) Het auteurs- en eigendomsrecht van eventueel cursusmateriaal berust bij Pyramid  

     Horsemanship. Het materiaal mag niet worden gedeeld met derden, verveelvoudigd,  

     opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden  

     door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder  

     voorafgaande schriftelijke toestemming van Pyramid Horsemanship.  

 

 


