
 

 

 

Annuleren trainingsweekend Lisanne Veenje  

 

Woord vooraf: Je inschrijving is een reservering voor een plek. Betalen is de bevestiging dat je deelname zeker 

is. Je ontvangt de factuur op dag van je inschrijving.  

 

Het kan gebeuren dat je door ziekte van jezelf of ziekte en of ongeschiktheid van je paard/pony niet 

aan de training deel kunt nemen. Hiervoor heeft Paard Mens Onderwijs (PMO) een 

annuleringsservice opgesteld. Door gebruikt te maken van onze annuleringsservice kun je op vertoon 

van een medische verklaring of een dierenarts verklaring te allen tijde annuleren, zelfs tot op de dag 

van de training! Mocht dit voorvallen dan krijg je je inschrijvingsgeld terug, min de kosten van de 

annuleringsservice. De kosten van de annuleringsservice bedragen € 25,-. 

Bij het niet gebruik maken de annuleringsservice gelden de volgende regels voor annuleren, en is dus 

een aanpassing op de regels over annuleren uit de Algemene Voorwaarden van Paard Mens 

Onderwijs (PMO): 

1. Bij annuleren tot 12 februari 2021 is de deelnemer 50% van het inschrijvingsgeld 

verschuldigd. Daarbij ook €25,- administratiekosten. 

 

2. Bij annuleren na 12 februari 2021 is de deelnemer 100% van het inschrijvingsgeld 

verschuldigd. Daarbij ook €25,- administratiekosten. 

 

3. Bij voortijdig vertrek van de deelnemer, ongeacht de oorzaak, volgt geen 
restitutie van het (resterende) bedrag. 
 

4. PMO behoudt zich het recht voor om wegens bijzondere omstandigheden de data en/of 
locatie voor de activiteit te wijzigen of de activiteit geen doorgang te laten vinden, zonderdat 
in die gevallen de deelnemer aanspraak kan doen gelden op vergoeding van enigerlei schade. 
Eventuele vooruitbetalingen van de deelnemer worden door PMO gerestitueerd. 
 

5. De financiële afhandeling van de annuleringen benoemd in artikel 2 wordt in de twee weken 
na afloop van de activiteit door PMO afgehandeld. Restitutie van punt 1 volgt binnen twee 
weken na melding. 

 

Door het opstellen van deze annuleringsvoorwaarden vervalt artikel 12 van de Algemene 

Leveringsvoorwaarden van PMO. 

 

Let op: nog de organisatie, nog de accommodatie, nog de instructeur/trainer is verantwoordelijk 

voor enige schade, letsel en/of verlies aan paard/pony of eigendom van de deelnemer. 

 

 


