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Datum Power Aanspreken 
In overleg. 
 

Tijd 
In overleg. 
 

Locatie 
In overleg en op beschikbaarheid. 
 

Kosten 
Power Aanspreken Individueel Euro 595,00  
incl. BTW particulier / excl. BTW zakelijk 
 

All-inclusive Power Aanspreken Individueel is inclusief  
• 5 uurs intensieve 1 op 1 training 
• Euro 595,00 incl. BTW particulier / excl. BTW zakelijk 
• Gespecialiseerd communicatie trainer & paardencoach 
• Inclusief koffie, thee en lunch 
• Locatie & paardhuur inclusief. 
• Datum en locatie in overleg en op basis van beschikbaarheid 
• Corona-proof en corona-regels worden opgevolgd. 
 

Facturatie en betaling 
Vooraf bij boeking. 
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 Overige kosten bijv. voor wijzigingen op verzoek van deelnemer, andere dan 
standaardlocaties PaardenInzicht, aanvullende catering worden additioneel gefactureerd. 
 

Gegevens  
Margreet Noordanus / PaardenInzicht 
Grootestraat 32, 6063 AL Vlodrop   
Mobiel nummer: 06 -22 36 09 99 
IBAN: NL40 KNAB 0259 8748 92 / BIC: KNABNL2H 
T.n.v. PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden 
KvK: 12060348 BTW-id NL001933182B34 
Bereikbaar via www.paardeninzicht.nl / info@paardeninzicht.nl 
 

Particulier, zakelijk of cadeau gedaan: 
Bij het boeken gaat u akkoord met deze voorwaarden, PaardenInzicht en 
samenwerkingspartners gaan er tevens van uit dat ELKE deelnemer op de hoogte is van 
deze voorwaarden. Is e.e.a. zakelijk of doet u e.e.a. cadeau dan dient u de deelnemer / 
ontvanger1 op voorhand te wijzen op deze voorwaarden en de hierin opgenomen 
informatie.  
 

Kleding advies  
Stevige wandel (berg/veiligheids)schoenen.  
Bij koude: hier extra op kleden. Ondanks de aanwezigheid van een binnenbak bij koud 
weer een wind/waterdichte jas en handschoenen meebrengen.  
Bij warmte als er buiten gecoacht wordt: petje, zonnebrandcrème en lichte kleding, echter 
wel stevige schoenen aantrekken. 
Kleding dient vuil te mogen worden. 
 

 
1 Cursist, deelnemer, gever, opdrachtgever, ontvanger is m/v/LHBTI 
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 Corona-regels 
PaardenInzicht houdt zich aan de Corona-regels van het RIVM en door de overheid 
afgekondigde wettelijke maatregelen met betrekking tot corona. 

 Meest recente overheidsregels gelden! 

 Worden er locale regels afgekondigd: dan houdt PaardenInzicht zich daaraan. 

 Basisregels voor iedereen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-
covid-19/algemene-coronaregels/basisregels  

 Meer lezen: https://paardeninzicht.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-
PAARDENINZICHT-werkt-volgens-de-COVID-19-regels.pdf 
 

Bedenktijd, geldigheid en cancelen  
1. Voor particulieren geldt dat de (consumenten) bedenktijd van 14 dagen na aankoop in 

acht wordt genomen. Cancelen binnen 14 dagen is gratis en het aankoopbedrag 
wordt gerestitueerd. 

2. Voor bedrijven en zakelijke boekingen geldt een bedenktijd van 10 werkdagen na 
(mondeling/schriftelijk) akkoord en/of aankoop. Cancelen binnen 10 werkdagen is 
gratis en het aankoopbedrag wordt gerestitueerd, dit geldt echter NIET voor spoed 
aanvragen waarvoor verzocht is om deze binnen 10 werkdagen te plannen, staat 
e.e.a. binnen deze 10 dagen geplant, zie dan hieronder onder het kopje: Datum 
vastgelegd en wilt u verplaatsen? 

3. Na aankoop dient de coaching & training binnen 1 jaar na betaling geconsumeerd te 
worden, daarna is geen restitutie mogelijk. 

4. Overdragen aan een andere deelnemer is in overleg mogelijk. 
5. Heeft u Power Aanspreken cadeau gekregen, maar wilt u er geen gebruik van 

maken? Dan wordt het bedrag niet gerestitueerd, overdragen conform punt 4 is wel 
mogelijk. Valt e.e.a. echter binnen de bedenktijd zoals vermeld bij punt 1 en 2, dan 
vindt restitutie plaats op rekening van degene/het bedrijf dat geboekt heeft (dus NIET 
naar de ontvanger).  

 
 

mailto:info@PaardenInzicht.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://paardeninzicht.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-PAARDENINZICHT-werkt-volgens-de-COVID-19-regels.pdf
https://paardeninzicht.nl/wp-content/uploads/2020/05/2020-PAARDENINZICHT-werkt-volgens-de-COVID-19-regels.pdf


PaardenInzicht  
Margreet Noordanus    
Grootestraat 32   
6063 AL Vlodrop  
 
IBAN: NL40 KNAB 0259 8748 92 
(BIC: KNABNL2H) t.n.v. 
PaardenInzicht Coaching en Training 
met Paarden 

 
 

Coaching en Training met Paarden 
 

 

 

www.PaardenInzicht.nl   
info@PaardenInzicht.nl 
KvK: 12060348   
BTW-id: NL001933182B34  
 

 

Verbinden 

Begrip 

Samenwerking 

Leiderschap 

Oplossen 

Vertrouwen  

 

 

 

Voorwaarden Power Aanspreken 
INDIVIDUEEL 
Particulier / Zakelijk – PaardenInzicht 
 
Vlodrop, 4 juli 2021 
 

 

LEES DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR EN VERSTREK DEZE INFORMATIE 

VOORAF AAN DEELNEMER(S)1 of aan degene die u het Power Aanspreken cadeau doet. 

 

 

 

 Datum vastgelegd en wilt u verplaatsen? 
• Bij verplaatsing (datum en/of tijd) kan kosteloos tot 7 dagen voor de afspraak. 

• Daarna zijn de voorbereidingskosten, paardhuur en locatiekosten verschuldigd (welke, 
op de voorbereidingskosten na, NIET verrekend kunnen worden bij het maken van 
een nieuwe afspraak. Wilt u alsdan een nieuwe afspraak maken dan dienen 
genoemde kosten additioneel voldaan te worden. 

• Uitzonderlijke gevallen? Neem zo snel mogelijk contact op zodat we zo snel mogelijk 
kunnen bekijken of hier een oplossing voor te vinden is. 

 

Honden 
In de stal, op het erf en in de weilanden zijn bij de meeste locaties geen honden 
toegestaan.  
Honden in de auto achterlaten is eveneens niet toegestaan. 
 

Aansprakelijkheid  
• Paarden zijn instinctieve dieren. De instinctieve reacties van het paard kunnen 

mensen (zeer ernstig) letsel toebrengen, waarvoor PaardenInzicht en 
samenwerkingspartners op generlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden.  

• Elke deelnemer dient burgerlijk aansprakelijk verzekerd te zijn en blijft te allen tijde 
aansprakelijk voor zichzelf en draagt zelf de verantwoordelijkheid en eventuele 
gevolgen van enig opgedaan letsel en/of schade opgelopen tijdens coaching, 
trainingen, lessen, cursussen, clinics, workshops, kennismakingsbijeenkomsten en al 
het overige dat PaardenInzicht organiseert. 

• Margreet Noordanus / PaardenInzicht en samenwerkingspartners kunnen niet 
aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden voor verergering of ontstaan 
gezondheids- en andere problemen.  

• Deelnemers aan coaching, trainingen, lessen, cursussen, clinics, workshops, 
kennismakingsbijeenkomsten en al het overige dat PaardenInzicht organiseert nemen 
geheel voor eigen rekening en risico deel.  

• Bij het samenstellen van de theorie, het cursus-, les en al het overige materiaal en het 
praktijkgedeelte is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid van de 
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 informatie en de juistheid van de uitvoering van het praktijkgedeelte. PaardenInzicht / 
Margreet Noordanus en samenwerkingspartners, kunnen echter niet aansprakelijk 
worden gehouden voor enige onjuistheid hierin en kunnen evenmin aansprakelijk 
worden gehouden voor de wijze waarop een en ander in de praktijk wordt 
uitgevoerd/benut.  

• Bovenvermelde is ook van toepassing op alle samenwerkingspartners van 
PaardenInzicht. 

 

Feed forward / feedback 
Wordt alleen aan de deelnemers gegeven. Bent u opdrachtgever en wilt u feedback dan 
dient dit vooraf te worden aangegeven en afgesproken te worden en tevens dient de 
betreffende deelnemer hier op voorhand van op de hoogte te zijn gesteld door de 
opdrachtgever.  
 

Akkoord en op de hoogte 
Bij boeking van zowel particulier als zakelijk van Power Aanspreken Individueel en/of 
coaching, trainingen, lessen, cursussen, clinics, workshops, kennismakingsbijeenkomsten 
en al het overige dat PaardenInzicht organiseert en ook als u deze in ontvangst neemt als 
cadeau, gaat PaardenInzicht er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en 
daarmee akkoord bent. PaardenInzicht / Margreet Noordanus en samenwerkingspartners 
zijn derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk in geval dit anders 
blijkt te zijn.  
 
 
Margreet Noordanus / PaardenInzicht 
Email: info@paardeninzicht.nl /  
Website: www.paardeninzicht.nl 
Tel: 00– 31- (0)6–22360999 
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