Algemene voorwaarden - Lesovereenkomst

Augustus 2019

Artikel 1: Definities
1. Stichting Ondersteuning Fair to Horses, gevestigd te Bleiswijk aan de Merenweg 25 (2665 KS);
2. De Ruiter: degene die hetzij op diens eigen paard, hetzij op een door Fair to Horses ter beschikking
gesteld paard rijdt op het terrein van Fair to Horses of daarbuiten en / of rijles krijgt van Fair to
Horses en de klant die op een paard in eigendom van Fair to Horses les krijgt van een instructeur van
Fair to Horses. Hieronder wordt ook verstaan een potentiële koper die een proefrit maakt op een aan
Fair to Horses in eigendom toebehorend paard;
3. Huisregels: de door Fair to Horses vastgestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften.

Artikel 2: Verplichtingen instructeurs
1. De instructeurs die duo- en 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.
2. De instructeur die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en
ervaring.
3. De instructeur draagt er zorg voor, dat op het bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, de
veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd.

Artikel 3: Verplichtingen Ruiters
1. De Ruiter is te allen tijde verplicht met veiligheidscap te rijden.
2. De Ruiter is verplicht de door Fair to Horses gehanteerde Huisregels na te leven. Deze regels staan
vermeld op het prikbord. Fair to Horses heeft bij opgave voor een manegeles de betreffende regels
overhandigd aan de Ruiter en de Ruiter heeft van de inhoud daarvan kennisgenomen. De Ruiter is er
verantwoordelijk voor dat door hem meegebrachte derden deze regels naleven.
3. De Huisregels kunnen tussentijds worden gewijzigd. Wijzigingen zullen steeds aan de Ruiter
worden bekend gemaakt.

Artikel 4: Leskaarten en betaling
1. De lessen worden aangeboden in de vorm van losse lessen en een tienrittenkaart.
2. Voorafgaand aan de afsluiting van een tienrittenkaart wordt een tarief overeengekomen. De
tarieven kunnen tussentijds worden verhoogd.
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3. Het lesgeld dient per losse les na afloop van de les te worden voldaan of per tienrittenkaart. De
Ruiter ontvangt hiervoor een bericht van Fair to Horses. Deze nota dient uiterlijk te zijn voldaan voor
het einde van de tienrittenkaart.
4. De kosten voor deelname aan extra georganiseerde dagen, zoals diplomarijden, wedstrijden,
buitenritten e.d. zijn niet bij het lesgeld inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
5. Indien er achterstand in de betalingen ontstaat, heeft Fair to Horses de bevoegdheid de lessen
direct op te schorten c.q. te beëindigen. Dit laat de betalingsverplichtingen van de Ruiter onverlet.
Met de invordering gemoeide incassokosten komen voor rekening van de Ruiter.
6. Geldigheid van tienrittenkaarten: de tienrittenkaart is 12 weken geldig voor Ruiters die wekelijks
lessen (twee keer annuleren mogelijk). Voor Ruiters die om de week lessen bij Fair to Horses is een
tienrittenkaart 24 weken geldig (een keer annuleren mogelijk).
7. Indien u geen gebruik maakt van een tienrittenkaart vervalt het leskaartvoordeel en wordt voor de
lessen het losse-les-tarief berekend. Het losse-les-tarief gaat met terugwerkende kracht in op het
moment dat de tienrittenkaart vol is.

Artikel 5: Annulering les
1. Indien de Ruiter niet aan een les deel kan nemen dan dient hij zich uiterlijk 24 uur van tevoren af
te melden bij Fair to Horses via lessen@fairtohorses.nl of telefonisch (010 303 8876). Deze les kan
dan in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald, zolang dit binnen de geldigheid van de
leskaart plaatsvindt. Inhalen is een service van Fair to Horses, geen recht en wordt toegestaan
wanneer dit geen belemmering vormt voor en in de reguliere lessen.
2. Indien de Ruiter niet aan een les deel kan nemen en deze les graag zou willen verschuiven naar
een andere dag dan dient hij zich uiterlijk 48 uur voor het plaatsvinden van de les te melden bij Fair
to Horses via lessen@fairtohorses.nl. Het verschuiven van de lessen is een service van Fair to Horses,
geen recht en wordt toegestaan wanneer dit geen belemmering vormt voor en in de reguliere lessen.
3. Indien de Ruiter een les niet tijdig annuleert, kan deze niet worden ingehaald en kan evenmin
aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het lesgeld. Indien de Ruiter door omstandigheden
gedurende een langere periode niet deel kan nemen aan de lessen, worden in overleg tussen Fair to
Horses en de Ruiter nadere betalingsafspraken gemaakt.

Artikel 6: Opzegging / beëindiging leskaart
1. Een afgesloten tienrittenkaart wordt na afloop van een leskaart stilzwijgend voortgezet.
2. Het opzeggen van leskaarten kan door beide partijen geschieden tegen het einde van een leskaart,
met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één week. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.
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Artikel 7: Vervallen lessen
1. Op door de manege aangewezen feestdagen en andere bijzondere dagen, vervallen alle lessen.
Deze kunnen ingehaald worden op andere dagen / tijden binnen de mogelijkheden van het rooster.
Indien een vervallen les niet kan worden ingehaald, wordt de geldigheid van de leskaart met een
week verlengd.
2. Tijdens de zomerweken van Fair to Horses vervallen alle lessen. De geldigheid van de leskaart zal
met hetzelfde aantal weken verlengd worden als dat de zomerweken van kracht zijn.
3. Fair to Horses is gerechtigd om lessen wegens bijzondere omstandigheden te laten vervallen. Deze
kunnen ingehaald worden op andere dagen / tijden binnen de mogelijkheden van het rooster. Indien
een vervallen les niet kan worden ingehaald, wordt de geldigheid van de leskaart met een week
verlengd.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Het verblijf op en om het terrein van Fair to Horses en deelname aan de lessen geschiedt op eigen
risico van de Ruiter.
2. Fair to Horses is slechts dan ten opzichte van de Ruiter aansprakelijk voor door deze geleden
schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Fair to Horses, dat in
ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf
van Fair to Horses door haar moet worden betracht.
3. De aansprakelijkheid van Fair to Horses ex artikel 6:179 BW is beperkt tot schade die het gevolg is
van een handelen of nalaten in strijd met de door Fair to Horses in het kader van haar
bedrijfsuitvoering in acht te nemen zorgvuldigheid.
4. Fair to Horses is ten opzichte van de Ruiter en met deze meegekomen derden nimmer
aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de Ruiter van
veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies door of
namens Fair to Horses gegeven.
5. De aansprakelijkheid van Fair to Horses is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de
dekking van de door Fair to Horses’ afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Op verzoek
van de Ruiter wordt inzage verstrekt in de betreffende verzekeringspolis.
6. Voorts is de aansprakelijkheid van Fair to Horses beperkt tot de schade welke het directe gevolg is
van een handelen of nalaten in zin van de leden 2 en 3 van dit artikel. Fair to Horses is derhalve
nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade op enigerlei wijze in verband
houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst.
7. Fair to Horses is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van eigendommen van de
Ruiter en door hem meegebrachte derden.
8. Fair to Horses is niet aansprakelijk voor haar onbekende, dan wel aan de klant medegedeelde
gebreken of tekortkomingen van of aan paarden die zij aan de klant verkoopt.
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Artikel 9: Vormen van les
Fair to Horses biedt lessen in volgende vormen aan:
1. Kennismakingsles – een kennismakingsles bij Fair to Horses dient om de Ruiter kennis te laten
maken met de Centered Riding methode en de visie van Fair to Horses. Een kennismakingsles duurt
in de regel 30 minuten (tenzij van tevoren anders overeengekomen), hier geldt een ander tarief voor
dan voor de reguliere lessen. Per persoon kan er maximaal 2 kennismakingslessen geboekt worden.
2. Privéles – kinderen tot 16 jaar kunnen een privéles van 30 minuten inplannen, voor kinderen vanaf
16 jaar en volwassenen hanteren wij 45 minuten voor een privéles.
3. Duoles – Een duoles duurt 45 minuten en wordt door 2 Ruiters van ongeveer hetzelfde niveau
verreden. Wanneer er door afzegging van een van de Ruiters de duoles nog maar uit één Ruiter
bestaat, behoudt de instructeur zich het recht voor om de les in te korten tot 30 minuten.
4. Groepslessen - Alleen op aanvraag.
5. De Ruiter gaat akkoord dat er periodiek een wisseling van instructeur plaats kan vinden, wanneer
Fair to Horses dit nodig acht.
6. Een optie voor een les wordt 24 uur voor de Ruiter gereserveerd. De reservering komt te vervallen
wanneer Fair to Horses geen bevestiging van de Ruiter heeft ontvangen.

Artikel 10: Georganiseerde buitenritten/dagtochten
1. Fair to Horses organiseert elke week op dinsdagavond en zondagochtend 2-uurs buitenritten en
tijdens de zomerweken dagtochten (data nader te bepalen). Deze ritten worden georganiseerd voor
de gevorderde ruiters die stap, draf en galop goed beheersen. Door zich aan te melden voor deze
buitenritten, verklaart de Ruiter hieraan te voldoen.
2. Aanmelden voor deze buitenritten en dagtochten kan tot 24 uur voor het plaatsvinden van de
buitenrit of dagtocht.
3. Minimaal aantal deelnemers buitenrit: 2 Ruiters. Minimaal aantal deelnemers dagtocht: 6 Ruiters.
Fair to Horses behoudt zich het recht om een georganiseerde buitenrit of dagtocht te annuleren
indien er te weinig aanmeldingen zijn. De Ruiters zullen tijdig hiervan op de hoogte gebracht. Het
maximaal aantal deelnemers voor deze ritten is 8.
4. Voor de buitenritten en dagtochten gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden zoals genoemd in
artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
5. De Ruiter dient een half uur voor vertrek van de buitenrit aanwezig te zijn om het paard (onder
begeleiding van een medewerker van Fair to Horses) klaar te maken voor de rit. 10 minuten voor
vertrek verzamelen alle deelnemers in de bak om op- en in te stappen.
6. Wanneer bij het op- en instappen de instructeur/begeleider van de rit gerede twijfel heeft over
het opgegeven niveau van de Ruiter, behouden de instructeurs zich het recht voor om de Ruiter de
rit te ontzeggen om de veiligheid van de Ruiter en overige deelnemers te waarborgen.
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Artikel 11: Risico-acceptatie
1. De Ruiter is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het
omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, 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 Ruiter die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere
georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van Fair to Horses berijdt,
begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van Fair to Horses
verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte
is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag
van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van de Ruiter komen. Behoudens
de schade die onder artikel 8 van deze algemene voorwaarden valt is Fair to Horses te allen tijde
alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het bedrag waarvoor hij zich voor
dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor
daadwerkelijk dekking is verleend.

Artikel 12: Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, nu voor het
aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming
van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist.

