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Algemene voorwaarden  

Begeleiding geven en begeleiding krijgen is voor beide partijen niet vrijblijvend en schept naast de persoonlijke betrokkenheid een 
zakelijke relatie met elkaar.  
 
Om misverstanden te voorkomen heeft Horse &Wisdom de algemene voorwaarden op papier gezet zodat beide partners in de 
overeenkomst die zij met elkaar aangaan weten waar ze aan toe zijn en alles soepel kan verlopen.  
 
Een overeenkomst (betreffende 1 of meerdere diensten zoals vermeld op de website van Horse & Wisdom) komt tot stand op het 
moment dat een door de klant aangevraagde afspraak mondeling en/of schriftelijk bevestigd is door Horse & Wisdom. Overeenkomsten 
worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.  
 
De klant betreft in geval van minderjarigheid diens wettelijke vertegenwoordigers. Of de werkgever, ingeval die betaalt voor diensten 
van Horse & Wisdom ten behoeve van zijn medewerkers. 
 
In principe wordt door Horse & Wisdom met alle weersomstandigheden gewerkt. Het is zaak passende kleding te dragen. Bij extreem 
weer kan een afspraak in overleg verzet worden naar een ander tijdstip. 
 
Sessies duren minimaal ¾ uur tot 1 ¼ uur. Afhankelijk van het verloop van de sessie kan deze door de hulpverlener gestopt worden op 
het moment dat dit wenselijk wordt geacht of voortzetting niet in belang is van klant of paard. 
 
Horse & Wisdom hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Horse & Wisdom wenst te betrekken. De prijs is 
duidelijk vermeld op de site. Daar waar overleg hierover nodig is, wordt voorafgaand aan dienstverlening schriftelijk bevestigd welke 
prijs hiervoor is afgesproken.  
 
Betaling vindt plaats in contanten (liefst gepast) tijdens de sessie, dan wel door overmaking vooraf van het verschuldigde bedrag op een 
door Horse & Wisdom aangegeven bankrekeningnummer.  
 
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een overeenkomst/geplande afspraak is Horse & Wisdom helaas genoodzaakt het 
betreffende tarief volledig in rekening te brengen, ook wanneer er sprake is van overmacht. Het is altijd mogelijk een vervangen aan te 
melden voor de sessie. 
Bij annulering binnen 48 - 24 uur voor aanvang van een geplande afspraak zal 50% van het betreffende tarief in rekening worden 
gebracht. Bij annulering door de klant 3 dagen voor aanvang van een geplande afspraak geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden of indien mogelijk(!) zijdens Horse & Wisdom, de afspraak te verzetten 
naar een ander tijdstip diezelfde week.  
 
Horse & Wisdom heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een sessie kosteloos te annuleren 
ingeval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, onvoldoende deelnemers of overmacht (zoals sterfgeval of ernstige ziekte van familie of 
dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren). Reeds gedane betalingen worden uiteraard 
teruggestort. 
 
De lokatie, alsmede de paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de activiteiten worden met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid 
uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. Door akkoord te gaan met de Algemene 
voorwaarden verklaart de klant dat hij zich bewust is van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. 
Deelname aan activiteiten geschied op eigen risico.  
 
De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden, 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. De klant neemt deel aan de sessie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien 
van Horse & Wisdom geen aanspraken doen gelden op rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. 
 
Horse & Wisdom is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan 
door handelingen door of namens Horse & Wisdom, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening 
van het bedrijf van Horse & Wisdom dient te worden betracht.  
 

Horse & Wisdom is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel 
veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.  
 
De aansprakelijkheid van Horse & Wisdom voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Horse 

& Wisdom zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden 
verleend.  
 
Horse & Wisdom is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit 
beslissingen die de klant heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk 
voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die klant en hulpverlener van  Horse & 

Wisdom gezamenlijk doorbrengen als daarna. 
 

Horse & Wisdom is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van 
het gebruik van de door Horse & Wisdom aangeboden diensten en of materialen.  
 

Horse & Wisdom is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Horse & 

Wisdom.  
 
Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annuleren van de zijde van Horse & Wisdom is uitgesloten. 
 
De klant is jegens Horse & Wisdom aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn 
gezinsleden en zijn dieren.  
 
Klanten dienen verzekerd te zijn jegens ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. 
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Indien er sprake is van activiteiten op het paard, is ten alle tijden een veiligheidshelm alsmede geschikte rijkleding verplicht. Horse & 

Wisdom 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 geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Horse & Wisdom.  
 
Bij het meebrengen van een paard dient deze reeds ingeënt en ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes.  
 
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Horse & Wisdom binnen 
2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot 
gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 
tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien geen vergelijk wordt bereikt, dient de klant zich 
te wenden tot de rechter. Horse & Wisdom heeft het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 
 
Horse & Wisdom en de klant zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is 
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële 
normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel 
Horse & Wisdom als de klant.  
 
In het geval van dreigend gevaar voor zowel de klant als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Horse & Wisdom zich het 
recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als 
persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de Horse & Wisdom om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan 
de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken 
aan de sponsor van de klant of aan de wettelijke autoriteiten meldt. Horse & Wisdom is op generlei wijze te houden aan 
schadevergoeding of schadeloosstelling ten gevolge van bovenstaande. 
 
Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er 
vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Horse & Wisdom en de klant degenen die de communicatie via deze mediums te 
zien krijgen.  In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de klant, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien 
van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Horse & Wisdom en de klant ook richting opdrachtgever 
(bijvoorbeeld werkgever). 
 
Horse & Wisdom behandelt uw emailadressen en persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld 
aan derden, tenzij dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.  
 
Alle door Horse & Wisdom verstrekte tekst en beeldmaterialen, zoals hulpverleningsplannen, werkplannen, adviezen, evaluaties, 
rapportage, filmopnamen, fotografie, brochures, etc. zijn en blijven – onafhankelijk van de aard – intellectueel eigendom van Horse & 

Wisdom en zijn door copyright beschermd. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem 
zonder voorafgaande toestemming van Horse & Wisdom worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.  
 
Horse & Wisdom behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
 
Als u gegevens aan Horse & Wisdom verstrekt, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak en dergelijke, dan worden deze gegevens in 
een bestand vastgelegd. Het bestand waarin uw inschrijvingen zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om u (persoonlijke) aanbiedingen te 
doen of u het laatste nieuws te bezorgen, tenzij u duidelijk aangeeft daartegen bezwaar te hebben.  
 
Als u Horse & Wisdom een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de site te publiceren, geeft u ons daarmee het recht dat bericht 
(inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere 
vergoeding verschuldigd is.  
 
De informatie op deze site wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor deze algemene voorwaarden en voorwaarden die van 
toepassing zijn op de andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site 
worden vermeld. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. 
 
Horse & Wisdom is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarvan zich op deze site mogelijk een link bevindt. 
 
Op iedere overeenkomst tussen Horse & Wisdom en klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit 
overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter. 
 

Horse & Wisdom werkt volgens de beroepscode van de maatschappelijk werker. 

 
 


