Inschrijfformulier ‘Trainen naar Succes’
Naam

:….................................................................................................

Adres

:….................................................................................................

Postcode en plaats

:….................................................................................................

Geboortedatum

: ….................................................................................................

Telefoonnr

:….................................................................................................

Email

:….................................................................................................

Naam paard

: ….................................................................................................

Niveau ruiter

: ….................................................................................................

Niveau paard

: ….................................................................................................

Leeftijd paard

: ….................................................................................................

Ik betaal graag:





In 1 termijn van €2450,- incl. BTW excl. stalling
In 1 termijn van €2650,- incl. BTW en stalling
In 7 termijnen van €350,- incl. BTW excl. stalling (+ €25,- eenmalige administratiekosten)
In 7 termijnen van €380,- incl. BTW en stalling (+€25,- eenmalige administratiekosten)

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
Handtekening:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stuur het ingevulde inschrijfformulier per email naar info@stalvreedenburgh.nl of per post naar:
Stal Vreedenburgh
t.a.v. Trainen naar Succes
Emmerweg 43
7751 AM
Dalen

Algemene Voorwaarden:
Inschrijving
 Inschrijving door de deelnemer is mogelijk via het toezenden van het inschrijfformulier per post of per
email.

 De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het ondertekende of per e-

mail bevestigde inschrijfformulier is ontvangen.
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging per email.
Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
Indien het jaartraject is volgeboekt ontvangt de deelnemer tijdig bericht.
Door inschrijving geeft de deelnemer te kennen onze algemene voorwaarden te accepteren.
Uw naam en adresgegevens kunnen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze
activiteiten.
 De cursist dient wijzigingen in zijn/haar (adres)gegevens tijdig door te geven aan de administratie van
Stal Vreedenburgh.
 Inschrijving geldt voor de duur van het hele jaartraject waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.







Financiële voorwaarden
 Het bedrag dient bij vooruitbetaling middels een overschrijving, na het krijgen van de factuur, te
worden voldaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.

 Stal Vreedenburgh is gerechtigd deelnemers bij wanbetaling of niet tijdige betaling van cursusgelden
van deelname uit te sluiten, voor zover de tekortkoming deze uitsluiting rechtvaardigt.

 Betaling in termijnen is mogelijk, hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.
 Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige
deelnemer.

Annulering deelnemer
 Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te geschieden (brief of email).
 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het jaartraject worden €17,50 administratiekosten in
rekening gebracht.

 Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van het jaartraject is 15% van het cursusbedrag verschuldigd
plus €17,50 administratiekosten.

 Bij annulering tot 1 week voor aanvang van het jaartraject is 35% van het cursusbedrag verschuldigd
plus €17,50 administratiekosten.

 Bij annulering binnen 1 week voor aanvang van het jaartraject is 50% van het cursusbedrag
verschuldigd plus €17,50 administratiekosten.

 Bij annulering op of na de geplande startdatum van het jaartraject is het gehele cursusbedrag
verschuldigd plus €17,50 administratiekosten.

 Bij het niet komen opdagen van de deelnemer is het gehele cursusbedrag verschuldigd plus €17,50
administratiekosten.

Annulering Stal Vreedenburgh
 Stal Vreedenburgh is bevoegd om ten allen tijde het geplande jaartraject te annuleren zonder dat zij
hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. Het resterende cursusbedrag zal in deze direct
gerestitueerd worden en de cursisten worden telefonisch of per email op de hoogte gebracht.

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal
 Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Stal Vreedenburgh.
 Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stal Vreedenburgh.
 Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Kwaliteit
 Stal Vreedenburgh doet er alles aan een goede kwaliteit van het jaartraject te waarborgen. Mocht de
deelnemer desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van het jaartraject dan kan de
deelnemer zich schriftelijk wenden tot Stal Vreedenburgh.
 De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u verschuldigde
cursusprijs.

Aansprakelijkheid
 Deelname aan het jaartraject geschiedt op eigen risico. Deelnemer is verplicht zelf de verantwoording
te nemen voor, en eventuele gevolgen van, enig opgedaan letsel en/of schade tijdens het
jaartraject en na toepassing van het geleerde in de praktijk.

