De Paard & Mens in Contact programma is een samenwerking van: Josselien Janssens,
Rayamedicine Training & Coaching, gevestigd op Stuyvesantstraat 11, 2071 VH Santpoort
Noord en Linda Polak, Natural Western Riding Center, gevestigd op Oosteinderweg 549a,
1432 BL Aalsmeer. De betalingen worden geïnd door Natural Western Riding Center.
Door je in te schrijven voor een 3-daags programma ga je akkoord met de volgende
voorwaarden:
1) Je betreedt het perceel waar de training plaatsvindt en waar de paarden gehouden
worden vrijwillig, en geheel voor eigen risico. Je neemt vrijwillig, en geheel voor eigen
risico mee aan de voorgestelde activiteiten.
2) Om je eigen veiligheid en die van de andere deelnemers te waarborgen houd je je aan
de instructies van de instructeurs terwijl je je op ons perceel bevindt en tijdens alle
interacties met de paarden.
3) Je inschrijving geeft recht op deelname aan het trainingpakket als uiteengezet op het
inschrijfformulier. Het inschrijfgeld moet voldaan zijn voor aanvang van de training. Het
inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd als het programma in zijn geheel door de
organisatie wordt afgezegd en er inhoudelijk geen vergelijkbaar programma kan worden
geboden.
4) Moeder Natuur kan er voor zorgen dat we soms een training moeten verzetten (vanwege
extreem weer of omstandigheden met de paarden). We rekenen hiervoor op jouw begrip!
Mocht het nodig zijn om de workshop te verzetten dan doen we dit in overleg om zo
geschikt mogelijke data te vinden.
5) Mocht je zelf verhinderd zijn een van de data waarvoor je je hebt ingeschreven, geef dit
dan uiterlijk 24 uur van tevoren door. Je kunt dan deelnemen aan een volgende
workshop of trainingdag.
6) Als je met je eigen paard deelneemt:


Je paard kan bij NRWC overnachten. Dan komt er €15,- per dag/nacht bij de prijs
voor stalling, voer en mestafvoer. Je paard kan in een stal of een paddock verblijven.
De rekening voor de overnachtingen ontvang je apart achteraf, van Natural Western
Riding Center.



Je paard moet minder dan 12 maanden geleden ingeënt zijn tegen tetanus en
influenza, en paard uiterlijk 2 maanden voor deelname ontwormd zijn.



Als je meedoet met je eigen paard dan valt het risico voor eventuele schade aan
derden toegebracht door jouw paard onder jouw persoonlijke aansprakelijkheid als
eigenaar/beheerder in de zin van het Burgerlijk Wetboek (artikel 179, boek 6 lid
3.2.8.)

7) Bij het rijden is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.

8) Heb je vragen? Stel ze via het inschrijfformulier, of gebruik het contactformulier.

