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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 bedrag kan contant, via tikkie of via overmaken worden betaald.  

2) Een 10-lessenkaart dient in zijn geheel vooruit te worden betaald; bij een losse les wordt na  

    afloop van de les afgerekend. 

3) Indien er met een factuur wordt gewerkt, dient het factuurbedrag dient binnen 14 dagen  

     na factuurdatum betaald te zijn.  

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

     aangegeven. 

5) Bedragen zijn vrij van BTW ivm de Kleine Ondernemersregeling waar Pyramid  

Horsemanship onder valt. 

6) Reiskosten van 0,20ct/km worden berekend vanaf 2241 SC, Wassenaar. Binnen Wassenaar   
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     is vrij van reiskosten.  

  

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. 

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.  
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PRIVACY VERKLARING 

Pyramid Horsemanship is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

https://www.pyramidhorsemanship.com 

+31630517354  

info@pyramidhorsemanship.com 

Cecile van der Wilden is de Functionaris Gegevensbescherming van Pyramid Horsemanship.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Pyramid Horsemanship verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of 

voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders 

dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 

toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

info@pyramidhorsemanship.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 
Pyramid Horsemanship verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling  

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Pyramid Horsemanship neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

https://www.pyramidhorsemanship.com/
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besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pyramid Horsemanship) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Pyramid Horsemanship bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: De gegevens die 

nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en 

regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is 

voldaan. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Pyramid Horsemanship verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Pyramid Horsemanship gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons 

bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een 

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je 

gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je 

andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 

verzoek naar info@pyramidhorsemanship.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 

inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek 

mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 

Dit ter bescherming van je privacy. Pyramid Horsemanship zal zo snel mogelijk, maar in 

ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Pyramid Horsemanship wil je er 

tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Pyramid Horsemanship neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met onze klantenservice of via info@pyramidhorsemanship.com 

 


