
 

 

Algemene voorwaarden Indigo Horsetraining & Education  
 
 

1. Voorafgaand aan het volgen van lessen of training bij Lisanne Thomas-Smeets 

(hierna te noemen trainer/instructeur) verklaard de klant op de hoogte te zijn 

van de risico’s verbonden aan de omgang met- en het berijden van 

paarden. Paarden zijn sterke dieren met eigen gedragingen, waarvoor de 

trainer/instructeur in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld. 

2. Bij het volgen van les of training aangeboden door Lisanne Thomas-Smeets 

gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van Indigo 

Horsetraining & Education. 

3. Indigo Horsetraining & Education staat garant voor het aanbieden van 

deskundige begeleiding van klanten en paarden op basis van brede 

opleiding, vakkennis en technische ervaring. 

4. De trainer/instructeur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 

voortvloeiend uit eigen gedragingen van het paard in eigendom van de klant 

of derden, tijdens lessen of trainingen. 

5. Gebruikmaking van een lespaard van de trainer/instructeur geschiedt zonder 

uitzondering op eigen risico van de klant. Indigo Horsetraining & Education 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend 

uit de omgang met- of het berijden van het paard in kwestie. 

6. Indigo Horsetraining & Education garandeert de gegevens van klanten met 

zorg te behandelen en enkel te gebruiken voor administratieve en 

communicatieve doeleinden.  

7. Lessen en trainingen dienen direct na afloop betaald te worden. 

8. Tot 48 uur voor aanvang van de les of training kan kosteloos geannuleerd 

worden. Bij annulering op een later tijdstip wordt 25,- euro aan de klant in 

rekening gebracht, mits er geen overmacht in het spel is. 

9. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte of blessure van de klant of het 

betreffende paard of extreme weersomstandigheden. 

10. Het auteursrecht van alle door de trainer/instructeur aan de klant verstrekte 

beeldmaterialen of studiematerialen berust bij Indigo Horsetraining & 

Education. 

11. Foto- en videomateriaal gemaakt door de trainer/instructeur tijdens lessen of 

trainingen is eigendom van Indigo Horsetraining & Education. 

12. Indigo Horsetraining & Education kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

diefstal/schade of letsel aan personen of eigendommen voortvloeiend uit 

ongevallen/calamiteiten tijdens lesactiviteiten, tenzij grove nalatigheid van 

de trainer/instructeur aannemelijk kan worden gemaakt. 

13. De aansprakelijkheid van Indigo Horsetraining & Education is in elk geval 

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval.  

14. In geval van aansprakelijkheid is Indigo Horsetraining & Education uitsluitend 

aansprakelijk voor directe schade. Indigo Horsetraining & Education is nimmer 

aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

winstderving, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.  
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Lisanne Thomas-Smeets 

Indigo Horsetraining & Education – LAKB 

0630726878 

indigohorse@live.com 

www.indigohorse.nl 

KVK 56211570 
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