Algemene voorwaarden Ruiter & amazone

Als bedrijf ontkomen ook wij er niet aan om een aantal regels en betalingsvoorwaarden op te stellen.
Een rode draad in het geheel schept duidelijkheid en geeft antwoord op vragen die er kunnen
ontstaan.
Power to Get up bezit alle rechten en het copyright van www.powertogetup.nl. Dit houdt in dat het
verboden is om delen van onze website, fotomateriaal en product informatie te gebruiken voor elke
andere vorm van publicatie tenzij door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan.

1. Reserveringen / annuleringen:
Wanneer je een afspraak maakt bij ons reserveren wij die tijd en houden eventueel een paard voor
je vrij. Indien je je les korter dan 24 uur van te voren annuleert is het niet meer dan redelijk de les in
rekening te brengen.
Wij behouden ons het recht voor om cursussen/workshops, lessen/buitenritten en overige
activiteiten te annuleren of uit te stellen bij slecht weer, te weinig belangstelling, of bijzondere
omstandigheden.
Je wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en je reeds betaalde bedrag wordt volledig teruggestort
of je les wordt dan uiteraard niet in rekening gebracht.

2. Betalingen:
De betalingen gaan middels een factuur. Bij de lessen kunt u dit ook contant betalen. De
betalingstermijn is 14 dagen.
Wijzigingen in het BTW tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.
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3. Wanbetalingen:
Dit is een lastig punt en wij doen het niet graag, maar vervelende ervaringen in het verleden hebben
het noodzakelijk gemaakt deze mogelijkheid in petto te hebben; Power to Get Up behoudt zich het
recht voor in geval van niet betalen binnen 14 dagen na rekeningontvangst een incassobureau in te
schakelen. Buitengerechtelijke kosten zijn dan ten laste van de in gebreke gebleven betaler.

4. Reiskosten:
Wilt u dat we naar uw eigen locatie komen voor een les, demo of clinic dan hanteren wij buiten een
straal van 10 km vanuit Bergen op Zoom, 19 cent per kilometer.

5.

Aansprakelijkheid

Tijdens alle door ons georganiseerde cursussen, workshops, lessen en activiteiten, zowel direct als
indirect, ben je zelf aansprakelijk voor eventuele door jou toegebrachte schade aan goederen,
eigendommen en gebouwen zowel van ons als van derden, alsook aan personen en dieren; ook
indien er geen sprake is van opzet.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van goederen, eigendommen
en geld of schade aan personen en dieren, door welke oorzaak ook, tijdens onze
cursussen/workshops, lessen en overige activiteiten.
Uw eigen aansprakelijkheidsverzekering voorziet meestal in schade aan derden.

6. Aanvullende lesinformatie:

-Geef ons bij je eerste reservering svp een GSM nummer waarop je te bereiken bent.
-Draag stevige schoenen of laarzen met een hak en voldoende profiel, géén (gym)schoenen met
dunne zolen.
-Minimum leeftijd is 6 jaar, maximum gewicht rijder is 90 kilo
- Het is tijdens het rijden in de lessen en clinics verplicht om een goedgekeurde veiligheidshelm te
dragen.

Ten alle tijden staat het welzijn van het paard voorop.
Aan de website en folders kunnen geen rechten worden ontleend.
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