Algemene voorwaarden Bewust Jezelf 2019
Aansprakelijkheid
Deelname aan een les of workshop is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
De deelnemer van de les is zelf aansprakelijk voor ongevallen of schade die ontstaat tijdens de les.
Bewust Jezelf is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens lessen
en workshops. Ruiters, begeleiders en paarden dienen WA-verzekerd te zijn.
Locatie les eisen
Op de locatie waar jouw paard staat moet een veilige loswerkbak aanwezig zijn. Het meest ideaal is een
vierkante ruimte van 15x15 meter. Iets kleiner of iets groter is ook goed, maar houdt rekening met de
grootte van het paard. Voor een groot paard is 13x13 meter te klein, maar kan 17x17 meter wel. Als er niet
zo'n ruimte is, kan een stuk van de rijbak afgezet worden. Zorg ervoor dat je hierbij rekening houdt met
veiligheid, gebruik bijvoorbeeld geen hindernissen om een stuk af te zetten.
Een vierkante ruimte is het meest ideaal, maar als deze er niet is of niet op een makkelijke en veilige manier
te creëren is, dan is een roundpen/longeercirkel een mogelijkheid.
Het is natuurlijk ook mogelijk om naar de locatie van Bewust Jezelf te komen voor deelname aan een les of
workshop. Parkeergelegenheid voor de trailer is aanwezig.
Materiaal (indien nodig)
Freestyle halster (kan tijdens de les van mij worden geleend).
Leadrope (kan tijdens de les van mij worden geleend).
Tijdens het volgen van een les grondwerk of Dubbele Lange Lijnen is het dragen van handschoenen verplicht
en bij het rijden een veiligheidscap.
Lessen
De duur van een les is 45 minuten. Je hebt het meeste profijt van je les als je paard op het afgesproken
tijdstip klaar is zodat we direct aan de slag kunnen gaan.
Betalen
Contant na de les. Als een factuur gewenst is, kan deze achteraf per mail worden gestuurd, hierop zal
worden vermeld dat de factuur contant voldaan is.
Annulering
Bij annulering van een les binnen 24 uur wordt de les alsnog voor 100% in rekening gebracht. Bij annulering
binnen 24-36 uur wordt 50% van de les in rekening gebracht. Bewust Jezelf behoudt zich het recht voor om
een les en/of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. Het reeds betaalde
inschrijfgeld wordt uiteraard teruggestort.
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