
HORSE ABC
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 
Horse ABC en haar leerlingen. Van deze voorwaarden afwijkende
bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij 
door Horse ABC schriftelijk zijn bevestigd. Op de betrekkingen tussen 
Horse ABC en haar leerlingen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1 – Inschrijving
De inschrijving door de leerling is mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier
en het ondertekenen van de lesovereenkomst. Middels inschrijven geeft de leerling te
kennen onze algemene voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren. Uw naam
en adres gegevens zullen alleen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van
onze activiteiten.

Artikel 2 – Lenen materiaal 
Tijdens de les kan er gebruik gemaakt worden van materialen van HORSE ABC.
Indien er iets beschadigd raakt of kapot gaat door nalatigheid zal de leerling
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3 – Eigendom 
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Horse
ABC. De Leerling verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit
de overeenkomst.

Artikel 4 – Foto/video-opnames 
Als toeschouwer is het niet mogelijk om foto- en filmopnames te maken van lessen,
clinics, demonstraties of andere activiteiten van HORSE ABC. In overleg kunnen
deelnemers hun eigen les(sen) laten fotograferen of opnemen op video voor privé
gebruik. Eventuele foto’s die Ansjel tijdens de les maakt (of laat maken) en je
toestuurt mogen geplaatst worden op Facebook en of Instagram. Het is niet
toegestaan om (gedeelten van) de les voor publicatie op YouTube, Vimeo etc. te
plaatsen.
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HORSE ABCArtikel 5 – Tarief 
Tarieven worden jaarlijks vastgesteld en eventueel tussentijds gewijzigd. Huidige
tarieven zijn te vinden op de website.

Artikel 6 – Afzeggingen
Voor lesroutes uiterlijk 1 week vooraf, anders zal de les toch in rekening gebracht
moeten worden. Afzeggingen standaard lessen kunnen uiterlijk 24 uur vooraf
kosteloos.

Artikel 7 – Betaling
Kan contant of via een tikkie. Een tikkie dient uiterlijk binnen 24 uur voldaan te zijn.
Leskaarten dienen vooraf betaald te worden.

Artikel 8 – Evenementen
Tickets zijn alleen vooraf te bestellen en te betalen via een ticketsysteem. Inhalen op
een later moment is helaas niet mogelijk. Geen restitutie mogelijk, ook niet in geval
van verhindering of afzegging. Filmen/fotograferen is niet toegestaan.

Artikel 9 – Wijziging en vindplaats
HORSE ABC is bevoegd de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze Algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd. Van
toepassing is steeds de laatste versie op de website. Eventuele wijzigingen aan de
Algemene Voorwaarden, het privacy statement of de lesovereenkomst worden u per
mail toegezonden.
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