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Algemene Voorwaarden Eventing for All 

 

Artikel 1 Algemeen  
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Eventing 

for All, hierna te noemen: “Organisatie”, en een Opdrachtgever/deelnemer waarop de Organisatie 

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door 

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

*De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Organisatie 

in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden.  

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, 

dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Indien de Organisatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 

de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Organisatie in enigerlei mate het recht zou 

verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

verlangen. 

Artikel 2 Deelname training 
Opdrachtgever/deelnemer maakt via inschrijving op de website (www.eventingforall.nl) kenbaar te 

willen deelnemen aan desbetreffende training. Hierbij wordt het opgaveformulier door 

Opdrachtgever/deelnemer naar waarheid ingevuld. Door zich in te schrijven voor een training gaat 

Opdrachtgever/deelnemer akkoord met onderstaande feiten: 

- Opdrachtgever/deelnemer is zich ervan bewust deel te nemen op eigen risico, de Organisatie 

is niet aansprakelijk voor schade of letsel op welke manier ook 

- Opdrachtgever/deelnemer kan als combinatie met zijn/haar paard/pony een aantal 

hindernissen van 60 cm achter elkaar springen 

Artikel 3 Betaling training 
Opdrachtgever/deelnemer ontvangt via opgegeven mailadres een factuur voor de desbetreffende 

training van de Organisatie. De betaling dient uiterlijk 7 kalenderdagen voorafgaand aan de training te 

zijn overgemaakt. Dit dient te gebeuren onder vermelding van factuurnummer, naam en datum 

training op het rekeningnummer welke op de factuur is weergegeven.  

Indien betaling van de Opdrachtgever/deelnemer niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn, 

wordt de aanmelding van de Opdrachtgever/deelnemer geannuleerd. De Opdrachtgever/deelnemer 

wordt in dat geval dan ook niet toegelaten in de training.   

Artikel 4 Afmelding training 
Afmelding van de training dient door Opdrachtgever/deelnemer te gebeuren door een mail te sturen 

naar eventingforall@gmail.com of door contact op te nemen met Donna op telefoonnummer 

0631511580. 

Bij afmelding binnen de termijn van 6 kalenderdagen tot de desbetreffende trainingsdag blijft de 

Opdrachtgever/deelnemer de betaling van de kosten van de training verschuldigd aan de Organisatie.  

http://www.eventingforall.nl/
mailto:eventingforall@gmail.com
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Indien Opdrachtgever/deelnemer in de termijn van 6 kalenderdagen tot de betreffende trainingsdag 

bij afmelding een dierenartsverklaring kan tonen, is de Opdrachtgever/deelnemer de kosten van de 

training niet verschuldigd. Indien de betaling reeds is voldaan, zal de Organisatie deze crediteren.  

Artikel 5 Offertes 
Alle offertes van de Organisatie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is 

gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen. 

De Organisatie kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever/deelnemer 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing 

of verschrijving bevat. 

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de 

aanbieding opgenomen aanbod dan is de Organisatie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt 

dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Organisatie anders 

aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht de Organisatie niet tot het verrichten van een gedeelte van 

de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden 

niet automatisch voor toekomstige afnames. 

Artikel 6 Overmacht 
Indien in geval van overmacht de Organisatie niet in staat is om de trainingen te verzorgen, worden de 

eventuele betalingen aan de Opdrachtgever/deelnemer gecrediteerd.  

Onder overmacht kan onder andere worden verstaan; ziekte en weersomstandigheden. Het kan zijn 

dat het door ziekte niet mogelijk is om de trainingen te verzorgen, de trainingsdag wordt dan 

gecanceld. Bij bepaalde weersomstandigheden (bijvoorbeeld hitte of storm), kan besloten worden de 

trainingsdag te cancelen. Wanneer besloten wordt om een trainingsdag te cancelen, zal dit altijd via 

het bij de Organisatie bekende mailadres worden gecommuniceerd richting de 

Opdrachtgever/deelnemer. Wanneer de Organisatie niet besluit de trainingsdag te cancelen, maar de 

Opdrachtgever/deelnemer zich wel afmeld, dan gelden de voorwaarden zoals beschreven in artikel 4. 

 


