
ALGEMENE VOORWAARDEN
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 

van Linda Dorland te Montfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
64981142,  en  eventueel door haar ingeschakelde derden, hierna te noemen opdrachtnemer. 

2.   De opdrachtgever is diegene die opdrachtnemer heeft ingeschakeld voor instructie, advies 
of  andere diensten, al dan niet tegen een beloning.

3.    De opdrachtgever en de ruiter zijn verantwoordelijk voor de gedragingen van de ruiter en 
het paard. De opdrachtgever zorgt ervoor dat bij een minderjarige ruiter altijd  een volwassen 
begeleider aanwezig is: die begeleider is dan – naast de opdrachtgever - verantwoordelijk. 

4.    De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen van de ruiter of het 
gedrag van het paard , of schade die hieruit ontstaat.

5.    De opdrachtgever en de ruiter zijn zelf te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid 
en die van het paard. Tevens dienen zij zorg te dragen voor het in orde zijn van het materiaal, 
een deugdelijk harnachement, rijlaarzen, een goedgekeurde cap en een veilige werkomgeving.  
Schade aan ruiter, materiaal, omgeving en paard is te allen tijde voor de opdrachtgever. De op-
drachtgever is ermee bekend dat de opdrachtnemer bovengenoemde zaken niet controleert. 

6.    Het geven van instructie, africhten en corrigeren van het paard gebeurt altijd onder de ver-
antwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

7.    Voor de in de algemene voorwaarden 3, 4, 5 en 6 beschreven situaties geldt dat de opdracht-
gever de opdrachtnemer vrijwaart voor alle schade die kan ontstaan, waaronder ook schade 
aan de ruiter, het paard en het materiaal.

8.   Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door producten 
geleverd en/of gefabriceerd door derden. 

9.    De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

10.   De gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Opdracht-
nemer behoudt zicht het recht om kosten in rekening te brengen bij niet tijdig annuleren.

11.  Betaling voor een dienst vindt vooraf plaats, bij voorkeur contant of per bank. De opdracht-
nemer mag de prijzen ten minste eens per jaar verhogen en in elk geval als de kosten stijgen.

12.  Reiskosten zijn wel/niet inbegrepen in het afgesproken tarief.

13.   In het uitzonderlijke geval dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, spreken wij af 
dat de te betalen vergoeding, nooit hoger dan het door de verzekering van opdrachtnemer 
uit te betalen bedrag. Als de verzekeraar niets betaalt, is de aansprakelijkheid maximaal € 500 
(door de verzekering) verzekerde bedrag. 
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