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Inhoud
Door of vanwege Stal Boeken, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden
van Stal Boeken of eigen paarden, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid en omgang met paarden. Hieronder valt
ook theorie met betrekking tot op- en afzadelen en de verzorging. Onder de instructie is tevens begrepen het onder
toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnenof buitenrijbaan of tijdens buitenritten.
Looptijd
1. De voorwaarden gaan direct in na ontvangst lesbetaling, bij aanvang eerste les of na overhandigen of toesturen van
de “Lesvoorwaarden Stal Boeken” en worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Er kan zowel door de klant als door de lesgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één
kalendermaand. Dus voor 1 maart opzeggen is per 1 april beëindiging. Opzegging door de klant kan uitsluitend
schriftelijk geschieden via info@stalboeken.nl
Verplichtingen Stal Boeken
1. Stal Boeken, die groeps- of individuele lessen verzorgt, heeft een extern en intern opgeleide instructiegroep die
opereert onder verantwoording van de hoofdinstructeur met Orun 3 diploma. Iedereen krijgt meerdere malen per
jaar bijscholing.
2. Stal Boeken draagt er zorg voor, dat op het bedrijf en tijdens instructie, de veiligheid in de groeps- en individuele
lessen wordt gewaarborgd.
3. Stal Boeken neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De volledige
privacyverklaring staat op de website www.stalboeken.nl
Verplichtingen klant en gedragsregels
1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde huisregels na te leven. De klant is er tevens verantwoordelijk voor,
dat zijn gezinsleden en bezoekers deze regels naleven. Stal Boeken heeft een afschrift van de huisregels toegestuurd
aan de klant. Bij het volgen van lessen bij Stal Boeken gaat de klant hiermee akkoord.
2. Het is Stal Boeken toegestaan de lesvoorwaarden en huisregels tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds
schriftelijk aan de klant worden bekend gemaakt.
3. De klant wordt geacht ruim op tijd voor aanvang van de les aanwezig te zijn i.v.m. (eventuele) voorbereidingen zoals
ophalen paard, poetsen en opzadelen. Is je paard al klaar? Help dan anderen uit je les!
Lesgeld en betaling groepslessen
1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals vermeld op de website. Stal Boeken is gerechtigd om jaarlijks
de lesprijzen aan te passen.
2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk vóór de eerste van de maand door
overmaking op bankrekeningnummer NL10INGB0674108809 ten name van Stal Boeken.
3. Stal Boeken is gerechtigd de lessen per direct te beëindigen wanneer door klant niet wordt voldaan aan
betalingsafspraken of betalingsverplichtingen.
4. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald en kunnen niet worden ingehaald. Stal Boeken is te allen
tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.
5. Voor het afgesproken bedrag krijg je 44 lessen per jaar, te betalen in 12 maandelijkse termijnen. De lessen die
uitvallen zijn officiële feestdagen (Nieuwjaar, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart,
Pinksteren, Kerstmis), 3 weken bouwvak (regio noord) en onvoorzien. Soms heb je geluk en zitten er meer lessen in
een jaar.
Aansprakelijkheid
1. Stal Boeken is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Stal Boeken is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in
acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en
instructies door of namens Stal Boeken.
3. Stal Boeken is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien aantoonbaar is dat deze schade is
ontstaan door handelingen van Stal Boeken of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in
het kader van de uitoefening van het bedrijf door Stal Boeken dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Stal Boeken en diens ondergeschikten.
4. De aansprakelijkheid van Stal Boeken voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor
Stal Boeken zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.
Risico-acceptatie
1. De klant 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 klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of
onder begeleiding of zelfstandig een paard van Stal Boeken berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of
op het terrein en/of in de stallen van Stal Boeken verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart
uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor de klant uit het
onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen.

