ALGEMENE VOORWAARDEN
EQUI-RENÉE
Definities
1. Equi-Renée: Equi-Renée, gevestigd te Haaren onder KvK nr. 76243311.
2. Opdrachtgever: diegene (bedrijf/particulier) met wie Equi-Renée een
overeenkomst is aangegaan.
3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep
of bedrijf.
4. Partijen: Equi-Renée en opdrachtgever gezamenlijk te noemen.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Equi-Renée, elke
overeenkomst tussen Equi-Renée en opdrachtgever en op elke dienst die door
Equi-Renée wordt aangeboden.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden indien zij dat
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Equi-Renée is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is altijd gepubliceerd
op de website www.equi-renee.com.
Veiligheid
1. De ruiter is te allen tijde verplicht om tijdens het paardrijden een goedgekeurde
(Norm: EN 1384) veiligheidshelm te dragen, evenals gepaste rijkleding en
rijlaarzen of jodphurs met chaps.
Aansprakelijkheid Equi-Renée
1. Equi-Renée is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het
niet in acht nemen door de opdrachtgever van veiligheidsvoorschriften, dan wel
het geen gehoor geven aan aanwijzingen of instructies.
2. Het met of door Equi-Renée trainen van het paard en/of het volgen van
instructies geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de opdrachtgever.
Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade
en/of blessures aan het paard, goederen behorende bij het paard, of schade
veroorzaakt door het paard aan derden of goederen van derden.
3. Equi-Renée is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade
door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Equi-Renée
geleverde diensten.
4. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door EquiRenée leidt tot aansprakelijkheid van Equi-Renée, is die aansprakelijkheid
beperkt tot de in verband met de specifieke opdracht in rekening gebrachte
kosten.
5. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekering van Equi-Renée per gebeurtenis per jaar uitkeert.

Tarieven
1. Alle tarieven die Equi-Renée hanteert zijn in euro’s.
2. Op de tarieven is btw van toepassing (btw nummer: NL003066021B56).
De tarieven zijn exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren.
3. De tarieven zijn exclusief eventuele overige kosten zoals reis-, verzend- of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
4. Equi-Renée heeft te allen tijde het recht de tarieven aan te passen.
5. Met ingang van nieuwe tarieven zal Equi-Renée tariefswijzigingen kenbaar
maken aan de klant.
6. De klant heeft het recht om de overeenkomst met Equi-Renée op te zeggen indien
hij niet akkoord gaat met de tariefswijziging.
Betalingen en betalingstermijn
1. Declaraties dienen te worden voldaan per bank, op rekening
NL03 ABNA 0248 1528 90, t.a.v. R.M. Palland.
2. Declaraties dienen uiterlijk binnen 7 dagen na leverdatum te zijn voldaan, tenzij
partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
3. Indien de klant de declaratie niet uiterlijk op de laatste dag van de
betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim en in gebreke,
zonder dat Equi-Renée de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke
hoeft te stellen.
4. Wanneer de klant in gebreke is, is hij bovendien buitengerechtelijke
incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan
Equi-Renée.
5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Equi-Renée zijn verplichtingen
opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde
van de klant, zijn de vorderingen van Equi-Renée op de klant onmiddellijk
opeisbaar.
7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan
weerhoudt dit de klant er niet van aan zijn betalingsverplichting aan Equi-Renée
te voldoen.
Verplichtingen
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter, onder andere
instructie, zijn aangegaan, bevat deze voor Equi-Renée enkel inspanningsverplichtingen,
geen resultaatsverplichtingen.
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