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Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling volgens art.56§2 van het BTW-wetboek. BTW niet van toepassing. 

 

Algemene voorwaarden 
1. (De instructeur van)Barbara Hoekstra zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 

van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de kundigheid die deelnemer redelijkerwijs van Barbara Hoekstra mag 

verwachten. Barbara Hoekstra kan evenwel niet instaan voor het bereiken van een enig beoogd resultaat.  

2.  (De instructeur van)Barbara Hoekstra bepaalt de wijze waarop de dienst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door 

deelnemer kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de 

overeenkomst dit vereist, heeft Barbara Hoekstra het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle informatie en gegevens, alsmede wijzigingen hierin, in de vorm en op de wijze, 

waarvan (instructeur van) Barbara Hoekstra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs 

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn zowel bij aanvang als tijdens (voor) het uitvoeren van de overeenkomst, 

tijdig en behoorlijk aan (de instructeur van) Barbara Hoekstra worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de 

overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan Barbara Hoekstra zijn verstrekt, heeft 

deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de  gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen. 

4. De deelnemer verklaart dat de paarden die hij/zij meebrengt naar activiteiten van Barbara Hoekstra vrij zijn van 

besmettelijke ziekten en parasieten, en geeft bij aanmelding alle relevante (medische) details over de paarden. 

5. Volwassen hengsten kunnen helaas niet worden toegelaten op het lesterrein van Barbara Hoekstra.  

6. Om de kwaliteit van de activiteiten van Barbara Hoekstra te kunnen waarborgen dient bij de keuze van de 

accommodatie rekening te worden gehouden met redelijkerwijs te verwachten weersomstandigheden.  

7. Deelnemer staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens  hem aan (de instructeur 

van) Barbara Hoekstra verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen. Barbara Hoekstra is niet aansprakelijk voor 

schade, van welke aard ook, doordat (de instructeur van)Barbara Hoekstra is uit gegaan van  door de deelnemer 

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens e.d. 

8. Indien door de instructeur van Barbara Hoekstra of door Barbara Hoekstra ingeschakelde derden in het kader van de 

opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van deelnemer of een door deelnemer aangewezen locatie, 

draagt deelnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste of overeengekomen 

faciliteiten.  

9. Indien een deelnemer (een instructeur van) Barbara Hoekstra inhuurt voor het geven van lessen brengt deelnemer de 

deelnemers op de hoogte van deze algemene voorwaarden. 

10. In het geval van ziekte, kreupelheid of conditietekort van een paard kan de instructeur het paard van verdere deelname 

uitsluiten. In dit geval vindt geen restitutie van gelden plaats.  

11. In het geval dat een deelnemer en/of een deelnemend paard hinder of een veiligheidsrisico voor (andere) deelnemers 

veroorzaakt kan de instructeur de combinatie van verdere deelname uitsluiten. In dit geval vindt geen restitutie van 

gelden plaats.  

12. Indien slecht weer wordt verwacht en de accommodatie daar niet op is berekend, dan kan de instructeur de activiteit 

annuleren of - in overleg met de organisator/deelnemers - naar een andere datum of locatie verplaatsen. 

13. Bij annulering van een overeengekomen opdracht (zoals bvb evenementen, cursussen, clinics, groepslessen, lesdagen 

enz) door de deelnemer geldt het volgende:  

a. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvangsdatum worden geen kosten in rekening gebracht.  

b. Bij annulering minder dan 21 dagen maar meer dan 7 dagen voor aanvangsdatum wordt 50% van het 

overeengekomen tarief in rekening gebracht.  

c. Bij annulering minder dan 7 dagen tot 48 uur voor aanvang wordt 80% van het overeengekomen tarief in 

rekening gebracht.  

d. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang is deelnemer het gehele overeengekomen tarief verschuldigd.  

e. Indien een individuele deelnemer zijn/haar plaats in een activiteit (evenement, cursus, clinic, groepsles of 

lesdag) wil overdragen aan een andere deelnemer kan dit slechts na toestemming van (instructeur van) 

Barbara Hoekstra. 

14. Deelname aan activiteiten van Barbara Hoekstra is geheel op eigen risico. Barbara Hoekstra is niet aansprakelijk voor 

gevolgen van ongevallen, letsel, diefstal of schade veroorzaakt aan personen, paarden, persoonlijke uitrusting of 

accommodatie, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van deelname aan activiteiten. 
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15. Barbara Hoekstra is niet aansprakelijk voor gevolgen van zelfstandige en/of onjuiste toepassing van aangeboden kennis 

en technieken, zowel tijdens of na Barbara Hoekstra activiteiten als naar aanleiding van publicaties, digitaal aangeboden 

informatie en producten.  

16. Voor deelname door minderjarigen aan activiteiten is uitdrukkelijk toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger 

vereist.  

17. Indien er tijdens activiteiten van Barbara Hoekstra wordt gereden op een paard is het dragen van een goedgekeurde cap 

(keurmerk CE/EN 1384) verplicht. Indien deelnemer of een individuele deelnemer desondanks niet met een dergelijke 

cap rijdt is de deelnemer altijd zelf aansprakelijk voor elke schade of letsel die ontstaat als gevolg van het niet dragen 

daarvan. Barbara Hoekstra kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

a. Barbara Hoekstra verwacht van elke deelnemer dat deze zich naar behoren verzekerd heeft tegen ongevallen, 

letsels, schade aan zichzelf en derden. 

b. Barbara Hoekstra is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de deelnemer niet heeft 

voldaan aan zijn uit de bovenstaande informatieverplichting of doordat de door de deelnemer verstrekte 

informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij hoort in te staan.  

c. Barbara Hoekstra is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van 

door de deelnemer bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden.  

d. Barbara Hoekstra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

e. Barbara Hoekstra is overigens steeds bevoegd de schade van de deelnemer zoveel mogelijk te beperken of 

ongedaan te maken, waartoe de deelnemer alle medewerking zal verlenen.  

f. De deelnemer vrijwaart Barbara Hoekstra voor aanspraken van derden inzake van schade, welke verband 

houdt met of voortvloeit uit de door Barbara Hoekstra uitgevoerde opdracht. 
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