
Lees onderstaande goed! 
 
Algemene voorwaarden Jongerenkamp e-quine.com 

 
(Aan)betaling 

• Na ontvangst van het boekingsformulier sturen wij u een factuur die tevens een bevestiging 
van de boeking is. Graag ontvangen wij 50% van het factuurbedrag binnen twee weken 
daarna op onze bankrekening onder vermelding van het factuurnummer. 

• De resterende 50% van het totaalbedrag wordt geacht minimaal zes weken voor aanvang van 
het arrangement te zijn betaald.  

• Wanneer de (aan)betaling niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt, krijgt u van ons 
een betalingsherinnering. Wanneer de (aan)betaling wederom niet voldaan wordt binnen de 
gestelde termijn, vervalt de inschrijving en wordt deze geannuleerd. 

Annulering of vroegtijdig vertrek 
• Sluit voor uw en onze geruststelling een annuleringsverzekering af na het boeken. Dit kan 

een teleurstelling voorkomen bij een vaak onverwachtse en vervelende situatie. Bij 
annulering in de periode tot zes weken voor de begindatum van de boeking is 50% van de 
prijs verschuldigd. Bij annulering in de periode van zes weken vóór, tot aan de begindatum 
van de boeking is 100% van de prijs verschuldigd. 

• Wanneer een deelnemer het kamp vroegtijdig verlaat, zal e-quine.com geen geld 
retourneren. 

Veiligheid & Aansprakelijkheid 
• Voor alle deelnemers aan onze activiteiten is het dragen van een veiligheidscap verplicht. 

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico.  
• E-quine.com is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht 

nemen door de deelnemer van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan 
onze aanwijzingen in dat kader. 

• E-quine.com is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of 
beschadigen van eigendommen van de deelnemer. 

Risico-acceptatie klant en verzekering 
• De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan 

met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee 
samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle 
omstandigheden kan manifesteren. 

• De klant is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke 
aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten. 

Foto’s/video’s 
• Tijdens onze jongerenkampen worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze kunnen gebruikt 

worden als promotiemateriaal ten behoeve van e-quine.com. Wanneer u tegen publicatie 
bent, kunt u dit voorafgaande op het inschrijfformulier aangeven. 

 
Na het bovenstaande gelezen te hebben ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en 
accepteer ik het risico. Dit doe ik door hieronder de akkoordverklaring aan te vinken op het 
boekingsformulier. 
 
 
 
 


