Algemene voorwaarden.pdf

http://www.stal-rurainski.nl/Algemene voorwaarden.pdf

Algemene voorwaarden Stal Rurainski.
Artikel 1
Paardrijden bij Stal Rurainski is een hobby, daarom moet het ook voor iedereen leuk blijven. Vandaar dat ook wij de reguliere
omgangsvormen hanteren.
1. Treiteren/pesten is absoluut niet toegestaan. Mochten dit na constatering door Team Stal Rurainski, en na 3
mondelinge/schriftelijke waarschuwingen aan blijven houden, dan zal er verwijdering van de pleger volgen.
2. Geen enkele vorm van intimidatie is toegestaan. Mochten dit na constatering door Team Stal Rurainski, en na 3
mondelinge/schriftelijke waarschuwingen aan blijven houden, dan zal er verwijdering van de pleger volgen. Bij ernstige vormen van
intimidatie zullen de ouders van beide partijen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
3. Behandel de ander zoals je zelf door hen behandeld wilt worden.
4. Geweld wordt niet getolereerd. Niet tegen andere kinderen noch tegen de leiding.
5. Behandel ook de dieren met respect. Ook deze worden niet getreiterd en/of onnodig pijn gedaan.

Inhoud van de overeenkomst
Artikel 2
1. Door of vanwege de lesgever, wordt aan de leerling instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de
lesgever/ eigen paard, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door
de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel
tijdens buitenritten.
Looptijd
Artikel 3
1. Er is geen vaste looptijd bij Stal Rurainski. Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment worden beëindigd.
2. In principe gaat de les het hele jaar gewoon door en wordt en geen vakantieperiode aangehouden. Natuurlijk kan het zo zijn dat de
instructeur/instructrice toch vakantie wilt opnemen. In dit geval zal er worden geprobeerd de lessen door iemand anders op te laten
pakken. Mocht dit niet lukken, zal er tijdig worden aangegeven dat een les zal komen te vervallen. Deze wordt dan uiteraard ook niet
in rekening gebracht.
3. Gekochte 10-ritten kaarten worden niet vergoed. Wanneer een leerling stopt voordat de 10-ritten kaart vol is, zullen de overige
lessen niet vergoed worden.
Verplichtingen lesgever
Artikel 4
1.
De lesgever die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven
van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze bevoegdheid te verkrijgen. Bij vervanging van eerder genoemde
lesgever, wordt er van de vervanger minimaal aantoonbare kennis en ervaring vereist.
2.
De lesgever die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring.
Verplichtingen leerling en gedragsregels
Artikel 5
1.
Leerlingen hebben zich te allen tijde te houden aan de sociale gedragsregels, zoals algemeen bekend.
2.
De leerling is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn
opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers
deze voorschriften naleven.
3.
De leerling dan wel ouders/voogd is/zijn op de hoogte van deze algemene voorwaarden. Tevens zijn zij door inschrijving bij Stal
Rurainski hier ook mee akkoord gegaan.
4.
Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de
leerling/ouder(s)(voogd) worden bekend gemaakt.
Verzekering
Artikel 6
1.
Stal Rurainski verzorgd geen verzekeringen. Deze dienen door de leerling/ouder(s)(voogd) zelf te worden geregeld. Het is ook niet
mogelijk om een verzekering via Stal Rurainski af te sluiten.
Opzegging
Artikel 7
1. Zoals eerder vermeld maakt Stal Rurainski niet gebruik van een vaste looptijd (contract). Het lidmaatschap is op ieder moment op
te zeggen.
2. Ook Stal Rurainski kan het lidmaatschap van een leerling per direct beëindigen. Dit natuurlijk naar aanleiding van het afwijken van
de reglementen en algemene voorwaarden van Stal Rurainski.
3. Opzeggen kan zowel schriftelijk als mondeling. Natuurlijk alleen bij iemand van de leiding van Team Stal Rurainski.
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Lesgeld en betaling
Artikel 8
1.
Voor de instructie is een prijs overeengekomen, deze is u mondeling of schriftelijk bekend gemaakt. Stal Rurainski kan/mag ten
alle tijden de tarieven wijzigen. Dit zal altijd naar u worden gecommuniceerd. Prijzen zijn terug te vinden op de website en kunnen
tevens ten alle tijden worden opgevraagd bij de leiding van Stal Rurainski.
2.
De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling door middel van het overschrijven van het verschuldigde bedrag op het
rekeningnummer van Stal Rurainski. Voorgaande gegevens (bedrag en rek.nr.) staat vermeld op de factuur die u krijgt.
3.
Bij de eerste kennismakingslessen kan ook contant worden betaald. Voor losse lessen komt er echter wel een bijdrage bij. (Voor
actuele prijzen zie: http://www.stal-rurainski.nl of raadpleeg de leiding van Stal Rurainski.)
4.
Wanneer de leerling een les niet kan bijwonen dient er minimaal 24 uur vooraf een afmelding worden gestuurd naar:
info@stal-rurainski.nl of telefonisch op telefoonnummer +316 42027300. Wanneer dit niet 24 uur vooraf geschiedt zal de les
gewoon in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop zijn natuurlijk afmeldingen vanwege ziekte(s), al dan niet n.a.v.
bevestiging van (huis)arts.
Aansprakelijkheid
Artikel 9
1.
De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen
door de leerling van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of namens de
lesgever.
2.
De lesgever is slechts dan ten opzichte van de leerling aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is
ontstaan door handelingen door of namens de lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader
van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht.
3.
De aansprakelijkheid van de lesgever voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt
door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de algemene voorwaarden, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de
lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk
dekking is verleend.
Risico-acceptatie
Artikel 10
1.
De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, welk risico
voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan
manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
2.
De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de lesgever, buiten
de voorzieningen zoals omschreven in artikel 6 lid 1 van deze overeenkomst, geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten
voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke
vertegenwoordigers, de lesgever voor dergelijke aanspraken door of namens de leerling.
Minderjarigheid, toestemming ouder(s)/voogd
Artikel 11
1. De ondergetekenden van de overeenkomst stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het aangaan van onderhavige
overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is
vereist.
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