
O P L E I D I N G
P A A R D E N G I D S  



Inschrijven 
opleiding paardengids

Voornaam Achternaam

Straatnaam en huisnummer Postcode

Woonplaats Geboortedatum 

Telefoon E-mail adres

Ik betaal in één keer voorafgaand aan de start van de opleiding

Ik betaal per jaar voorafgaand aan de start van de opleiding 

Ik betaal in vier termijnen verdeeld over een lesjaar (+150,.- euro) 

Ik accepteer de algemene voorwaarden

https://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=%C3%A9%C3%A9n%20keer


Algemene voorwaarden

• Na inschrijving via het inschrijfformulier staat u officieel ingeschreven voor de
driejarige opleiding paardengids.
• Met het volledig invullen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze
algemene voorwaarde
• U ontvangt na uw inschrijving in de bijlage van de bevestiging een factuur.
• Aan het eind van iedere module ontvangt u hand-outs van het lesmateriaal en
eventueel aanvullend studiemateriaal. Het is in principe niet nodig aanvullend
studiemateriaal aan te schaffen. 
• Voor de opleiding is het noodzakelijk om goede schoenen en handschoenen aan
te schaffen. 
• De opleidingskosten zijn exclusief reiskosten van en naar de les- en
trainingslocaties.

Bij deze opleiding ontvang je jouw opleidingspakket bestaande uit: 
• Les materiaal op maat per module (alle jaren)
• Linda kohanov boek en kaartenset (jaar 1) 
• Bloesem remedie set + kaarten (jaar 2) 
• Etherische olie set (jaar 2)
• Stenen set (jaar 2) 
• Na ieder jaar heb je de mogelijkheid om door te gaan naar het volgende lesjaar
• Ieder jaar krijg je de mogelijkheid online een"mystery seminar" te volgen.
• Ieder jaar kun je gebruik maken van holistische behandeling of een extra 1-op-1
begeleidingssessie. 
• Bij alle meerdaagse werkgroepen is vegan lunch en drinken inbegrepen. 
• Tijdens de werkgroepen "In jouw kracht als gids" en " Retraite Authenticiteit" zijn
de overnachtingen, ontbijt en avondeten inbegrepen.



Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Deelnemers die een paard berijdt en/of begeleidt en/of traint, althans op- en afzadelt
en/of verzorgt in de ruimste zin van het woord, verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te
zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden en verklaart dat, indien het betreffende
paard op welke wijze schade veroorzaakt deze voor volledige rekening komt van de
deelnemer. Be Stable, is niet aansprakelijk voor materiële-, letsel- of gevolgschade.
Deelname aan de activiteiten en lessen geschieden dan ook geheel op eigen risico.

Alle deelnemers waarmee Be stable één of meerdere overeenkomsten heeft gesloten,
alsmede eenieder die zich ophoudt op het terrein/locatie gehuurd door be stable en
eenieder die daar een paard, berijdt, begeleidt, traint en/of verzorgt doet dit geheel op
eigen risico. Wanneer hij/zij of het paard schade toebrengt aan personen, dieren of
eigendommen is Be stable en
haar medewerkers daarvoor niet aansprakelijk. Leden en deelnemers dienen zelf voor
een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering,
diefstalverzekering en
ongevallen - en ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, alsmede zijn/haar
bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren.
Leden en deelnemers zijn aansprakelijk voor alle schade die zijn/haar paard toebrengt
aan de accommodatie of aan eigendommen van of gehuurd door Be stable en voor alle
aan
klanten toegebrachte schade.

Het delen van foto’s.
Foto’s genomen van deelnemers, kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden
zoals Facebook en de website van Be stable. Op het moment dat hier bezwaar op wordt
gemaakt, kan dit schriftelijk per e-mail ingediend worden bij de contactpersoon van Be
stable en dient hier rekening mee gehouden te worden door Be stable. 



Algemene voorwaarden

Ziekte en verzuim
Wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn bij lessen of werkgroepen of retraites
dient dit aangegeven te worden per mail. De deelnemer kan de lessen of werkgroepen
niet inhalen en dient zelf aantekeningen van mede leerlingen te regelen. Be stable zal
een samenvatting van de lesdag en oefeningen per mail opsturen zodat de deelnemer
zelfstandig met de stof kan werken.

Betalingen
Na keuze van betaling of betalingsregeling wordt voorafgaande aan het lesjaar of  de
datum van de deel betaling het bedrag geïnd door Be Stable. Bij de deelbetalingen
wordt de eerste termijn direct bij inschrijving voldaan. Graag ontvangen wij de betaling
binnen 5 dagen. Na 5 dagen zult u een herinnering ontvangen. Wordt na de herinnering
niet binnen 2 dagen betaald, dan zullen er kosten in rekening worden gebracht en heeft
u 14 dagen de tijd om te betalen.  Daarna wordt de betaling uit handen gegeven aan
een incassobureau en zijn de kosten daarvoor voor de deelnemer.


