Algemene Voorwaarden
Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Manolo Mendez Clinic Nederland. Deze
voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, diensten en
overeenkomsten gedaan door of van Manolo Mendez Clinic Nederland.
1 Definities
Organisator
J.A.C. Kruijsse-Baden en M.C.van der Poort-Arends, organisatoren van Manolo Mendez
Clinic Nederland.
Deelnemer actief
De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke opdracht geeft tot het verrichten van diensten
door Manolo Mendez Clinic Nederland en Manolo Mendez Dressage. Ook te noemen ‘ruiter’.
Deelnemer passief
De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke opdracht geeft tot het verrichten van diensten
door Manolo Mendez Clinic Nederland en Manolo Mendez Dressage. Ook te noemen
‘toeschouwer’.
Evenementen
Alle evenementen die door organisatoren georganiseerd worden voor Manolo Mendez
Dressage.

2 Aanmelden en inschrijven
Aanmelding voor actieve deelname als ruiter aan het evenement kan via de website
www.manolomendezclinincnederland.com en per e-mail
manolomendezclinicnederland@gmail.com
Inschrijving is definitief na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en
het voldoen van de betaling door deelnemer. Organisator verstrekt hiervoor het
inschrijfformulier en factuur aan deelnemer.
Aanmelding voor passieve deelname aan het evenement als toeschouwer is definitief na
aanmelding via de website www.manolomendezclinicnederland.com of per e-mail
manolomendezclinicnederland@gmail.com en na betaling.
3 Betalingen
Betalingen voor deelname als ruiter en als toeschouwer aan het evenement dienen binnen 2
weken na factuurdatum te zijn voldaan.
4 Annulering

Bij annulering van actieve deelname aan het evenement geldt het volgende:
-bij annulering 8 tot 4 weken voor het evenement is 30% van het gehele bedrag
verschuldigd.
-bij annulering 4 tot 2 weken voor het evenement is 50% van het gehele bedrag verschuldigd
-bij annulering 2 tot 0 weken voor het evenement blijft het gehele bedrag verschuldigd
In verband met onvoorziene omstandigheden bij paard en/of ruiter wordt actieve deelnemers
(ruiters) aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.
Voor passieve deelnemers (toeschouwers) aan het evenement is geen restitutie mogelijk.
5 Aansprakelijkheid
Deelname door ruiter en toeschouwer aan het evenement geschiedt volledig voor eigen
risico. Organisator is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere
omstandigheden die redelijkerwijs niet kunnen worden voorkomen.
Deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen en schade, van welke aard dan
ook, door of vanwege deelnemer/deelname veroorzaakt, tijdens deelname aan het
betreffende evenement.
Deelnemer dient zich minimaal te hebben verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
De ruiter dient Manolo Mendez Clinic Nederland terstond schriftelijk op de hoogte te stellen
van wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de ruiter. Wanneer ruiter dit nalaat, is deze
volledig aansprakelijk voor eventueel door Manolo Mendez Clinic Nederland geleden
schade.
Tijdens het rijden is de ruiter verplicht tot het dragen van een veiligheidshelm.
6 Foto-,video- en audio-opnamebeleid
Het is niet toegestaan om foto-, video- of audio opnames te maken gedurende het
evenement. Actieve deelnemer mag wel zijn/haar eigen les vastleggen in beeld en/of geluid.
Deze opnames zijn slechts voor privégebruik. Publicatie hiervan is strikt verboden.
Foto-, beeld- en geluidsopnames gemaakt door de door organisator aangewezen fotograaf,
organisator zelf en Manolo Mendez Dressage zelf, worden enkel gepubliceerd met
uitdrukkelijke toestemming van Manolo Mendez Dressage en/of organisator.
Deelnemer geeft organisator en Manolo Mendez Dressage toestemming om beeldmateriaal
te mogen publiceren, tenzij anders overeengekomen.
7 Inentingsbepalingen

Actieve deelnemer is verantwoordelijk voor de correcte inenting tegen influenza van het
deelnemende paard aan het evenement en heeft een geldig paspoort bij zich.
Bij nalatigheid door deelnemer c.q. eigenaar heeft organisator het recht om de combinatie
deelname te weigeren aan het evenement. De betalingsbepalingen blijven onverminderd
van kracht.

8 Stallingsbepalingen

De stallen zijn alleen toegankelijk voor de ruiter, hun eventuele helper, organisator en hun
eventuele helpers.
De stallen zijn voorzien van stro als bodembedekking. Indien andere bodembedekking
gewenst is,is dit in overleg mogelijk. Hiervoor kunnen wel extra kosten in rekening gebracht
worden.
Ruiter is zelf verantwoordelijk voor het meenemen en klaarzetten van kracht- en ruwvoer.
Ruwvoer kan zelf meegenomen worden of, na overleg, ter plekke afgenomen worden.
Organisator zorgt dat alle paarden tegelijkertijd en op vaste tijdstippen gevoerd worden.
Ruiter is zelf verantwoordelijk voor het voor het verzorgen van de stal.
Ruiter dient de stal bij vertrek vrij van mest en urine achter te laten.
Ruiter is verantwoordelijk voor het terstond opruimen van mest op andere plekken dan de
eigen stal.
9 Algemene bepalingen
Roken is binnen verboden en slechts buiten op aangewezen plek toegestaan.
Honden worden niet toegelaten.
10 Duur en beëindiging
Manolo Mendez Clinic Nederland kan een overeenkomst te allen tijde direct beëindigen
wanneer een deelnemer zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten
overeenkomst. De bijbehorende betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.
Manolo Mendez Clinic Nederland heeft het recht om de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien
de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft
aangevraagd of verkregen heeft of anderszins het vrije beheer over zijn of haar vermogen
heeft verloren. Deelnemer heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

