
Datum: 
Naam / wettelijk vertegenwoordiger:  Handtekening: 
 

Leuk dat ik jou en je paard mag gaan trainen! Ik geef mijn trainingen met toepassing van de  ‘spelregels’ die in 

dit document staan beschreven. Lees deze goed door en stuur het document voor aanvang van de eerste training 

ondertekend terug aan info@veroniquederujter.nl. Zo kunnen we samen op een goede manier aan het werk.  

1. Aan de omgang met paarden en het berijden van paarden zitten risico’s. Het paard kan zich door allerlei 

redenen anders gedragen dan we willen of verwachten en daardoor schade veroorzaken of zelf letsel 

oplopen. Als je bij mij een training volgt met jouw eigen paard (of een paard dat jij voor iemand anders 

rijdt), ben je zelf als eigenaar of bijrijder verantwoordelijk voor de gevolgen van het gedrag van het 

paard gedurende mijn trainingen.  

 

2. Als jij de locatie kiest waar de training plaatsvindt, ben je er verantwoordelijk voor dat de 

omstandigheden op de locatie geschikt zijn voor de training. Als er op de locatie omstandigheden zijn 

die naar mijn oordeel een onveilige omgeving creëren, kan ik besluiten de training niet aan te vangen 

of voortijdig te beëindigen. Dit behoort tot jouw risicosfeer. 

 

3. Het welzijn van het paard vind ik erg belangrijk. Als het naar mijn oordeel voor het paardenwelzijn beter 

is de training niet door te laten gaan, kan ik besluiten de training niet aan te vangen of voortijdig te 

beëindigen. Dit behoort tot jouw risicosfeer. 

 

4. Als je tijdens de training op het paard rijdt, dien je een veiligheidscap, kleding en schoeisel te dragen 

die naar algemeen gebruik geschikt zijn om op een veilige manier te kunnen paardrijden (rijbroek die 

niet schuurt, schoeisel met een hak, laarzen of chaps. Ook halster, hoofdstel, lijnen en zadel dienen 

geschikt te zijn voor de training. Als jouw uitrusting naar mijn oordeel onvoldoende veilig is, kan ik 

besluiten de training niet aan te vangen. Dit behoort tot jouw risicosfeer. 

 

5. Als je de training volgt met mijn paard en op de door mij gekozen locatie, besef je net zo goed dat aan 

de omgang en het werken met of berijden van paarden risico’s zitten. Je aanvaardt dit risico bewust. Ik 

ben niet verantwoordelijk voor schade die jij oploopt als gevolg van het gedrag van het paard of 

handelingen van derden op de locatie.  

 

6. Als jij op terechte gronden meent dat mij enig verwijt valt te maken in de wijze waarop ik de training 

heb gegeven en als gevolg waarvan jij schade lijdt, is mijn aansprakelijkheid altijd beperkt tot de dekking 

die mijn aansprakelijkheidsverzekering biedt. Bovendien is mijn aansprakelijkheid beperkt tot de 

schade die het directe gevolg is van mijn fout of wettelijk risico. 

 

7. De tarieven die ik hanteer voor mijn trainingen en mijn reiskosten staan vermeld op mijn website, 

www.veroniquederuijter.nl. Ik kan mijn tarieven jaarlijks verhogen en stel je daar dan vooraf van in 

kennis. Je betaalt de kosten van de training en de verschuldigde reiskosten binnen 24 uur na de training, 

tenzij we iets anders hebben afgesproken. Als ik besluit een training niet aan te vangen of voortijdig te 

beëindigen wegens omstandigheden die in jouw risicosfeer liggen, ben je de kosten van de training en 

mijn reiskosten volledig verschuldigd. 

 

8. Het kan altijd gebeuren dat je een keer onverwacht verhinderd bent om de training te volgen en deze 

afzegt of verplaatst. Als je dat uiterlijk 48 uur van te voren doet breng ik geen kosten in rekening. 

Gebeurt dit incidenteel korter dan 48 uur van te voren dan breng ik ook geen kosten in rekening. Als 

dit al 3 keer of vaker is gebeurd binnen 8 weken, ben je de volledige kosten verschuldigd.  

 

9. Als de weersomstandigheden naar mijn oordeel in redelijkheid niet toe laten dat een buitentraining 

doorgaat en er geen uitwijkmogelijkheid naar binnen is, komt de training te vervallen en raak je geen 

kosten verschuldigd. 

 

10. Van de training mogen zonder mijn voorafgaande uitdrukkelijke toestemming geen (video)opnamen of 

foto’s worden gemaakt. 

http://www.veroniquederuijter.nl/

