Algemene voorwaarden
Workshop “Leidsels in eigen Handen”
Art. 1 Betalingscondities
Betaling dient per bank/giro uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de workshop te zijn voldaan,
tenzij er hierover andere afspraken zijn gemaakt.
1. De aanmelding is definitief na ontvangst van het (ondertekende) opdrachtformulier.
Art. 2 Annulering
Overeenkomsten kunnen slechts geannuleerd worden en voor zover voldaan is aan alle
hierna genoemde voorwaarden:
2. Het NHI stemt uitdrukkelijk met de annulering in.
3. De annulering dient plaats te vinden voordat het NHI in welke vorm of hoedanigheid dan
ook met overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
4. Indien men binnen 2 weken na ondertekening van de overeenkomst annuleert is men bij
wege van schadevergoeding 10% van het totaalbedrag verschuldigd.
Bij annulering na twee weken blijft men het volledige bedrag verschuldigd.
5. Indien de aanvangsdatum binnen twee weken na ondertekening is vastgesteld, is
annulering niet meer mogelijk en blijft bij annulering het volledig overeengekomen
bedrag verschuldigd.
6. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven.
7. Indien wederpartij heeft moeten annuleren dan zal het NHI hem/haar de gelegenheid
geven binnen 3 maanden alsnog de workshop in te kunnen inhalen. Na 3 maanden is het
NHI niets meer verschuldigd aan de opdrachtgever en behoeft deze het totaalbedrag niet
meer terug te storten aan de opdrachtgever.
8. Voor startdatum (zie opdrachtformulier) en voorwaarden zie website: www.nhi-equi.nl.
Art. 3 In gebreke stelling
9. Indien de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet is hij/zij, zonder dat
voorafgaande sommatie of ingebrekestelling nodig is, derhalve van rechtswege, terzake
van het NHI in verzuim en gebreke. Alle kosten van aanmaningen, gerechtelijke of
buitengerechtelijke incassering, daaronder begrepen de volledige kosten van juridische
bijstand, komen ter rekening van de wederpartij.
10. Het NHI verplicht zich de overeengekomen werkzaamheden en diensten overeenkomstig de
bepalingen van de overeenkomst uit te voeren, tenzij er sprake is van overmacht van het
NHI.
11. Het NHI is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten van de wederpartij en/of
derden welke het directe of indirecte gevolg zijn van overmacht van het NHI, haar personeel
of derden die bij het NHI te verrichten werkzaamheden verrichten, daden of nalatigheid van
de wederpartij. Het NHI gaat ervan uit dat iedere deelnemer een eigen WA verzekering heeft
en/ofwel via de opdrachtgevende partij is verzekerd.
12. Bedenk dat u met een levend (vlucht)dier werkt/onderweg bent. Dat schept altijd extra
risico’s die door de koetsier(s)/men instructeur(s)/helpers zoveel mogelijk worden ingeperkt
om de veiligheid van de cursisten/deelnemers te waarborgen. Zij kunnen echter, zover de
wet deze uitsluiting niet verbiedt, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor
schade, van welke aard ook, geleden door cursisten of deelnemers aan activiteiten van de
workshop nl. ook ten ten gevolge van enig handelen of nalaten van de koetsier(s) en /of men
instructeur(s) en /of eventuele helpers.
13. Bij het betuigen van een paard/pony blijft alle risico en aansprakelijkheid bij de eigenaar van
het betreffende paard/pony.

14. U werkt met uitstekend materiaal. De koetsen zijn passende rijtuigen, tuigen van degelijk
materiaal.
15. Het belangrijkste bij het mennen is, dat u goed en veilig aan deze dag deelneemt en ment.
Dat leren wij u graag in een persoonlijke, ontspannen en gezellige sfeer. Niettemin dienen de
aanwijzingen van de koetsier/instructeur/helper omwille van de veiligheid ten allen tijden te
worden opgevolgd.
16. Indien u zelf de workshop staakt (voortijdige beëindiging) op het moment van deelname, om
welke reden dan ook, kan geen restitutie van het deelnamebedrag plaatsvinden. De
opdrachtgever blijft aldus het totale bedrag verschuldigd c.q. resterende bedrag verschuldigd
aan NHI.
17. De men -workshop instructie kan binnen alsook buiten plaatsvinden, ook bij minder goed
weer. Zorg dus voor goede warme (regen)kleding en een hoofddeksel. Het NHI zal zorgen
voor regenponcho’s. Bij slecht weer kan (naar oordeel van de instructeur) een alternatief
worden ingepland.
18. De wederpartij is op de hoogte van het feit dat het NHI het recht behoudt om bij zeer slechte
weersomstandigheden (of niet te voorziene omstandigheden) het programma van de
workshop aan te passen of te verplaatsen.

