
CURSUSSEN E-QUINE.COM 
 

INSCHRIJVING  
 

• Met het invullen en insturen van het cursusformulier gaat u akkoord met deze 
algemene voorwaarden.  

• De inschrijving geldt voor de cursus van e-quine.com.  
 
 

 
ANNULERING 

 
• Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan je kosteloos je deelname 

verplaatsen naar een latere datum in overleg met e-quine.com. 
• In verband met planning van de docenten is bij annulering binnen twee weken voor 

cursus, kosteloos verplaatsen niet meer mogelijk. Het staat u vrij om zelf een andere 
deelnemer op uw plaats te laten deelnemen. 

• Bij onvoldoende inschrijvingen kan er door e-quine.com besloten worden om de 
cursus te verzetten. U wordt hierover tenminste 1 week voorafgaand aan cursus 
geïnformeerd. U heeft in dit geval de keuze om het inschrijfgeld retour te ontvangen, 
of deel te nemen aan de nieuw geplande data.  

• Bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of extreem weer behoudt e-quine.com 
zich het recht voor om een cursusdag te annuleren. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 

  
• Deelname aan activiteiten van e-quine.com geschiedt op eigen risico. 
• Mocht de deelnemer aantonen dat hij/zij schade heeft geleden door een handelen of 

nalaten door e-quine.com (die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden), dan is e-
quine.com uitsluitend aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden directe 
schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering 
van e-quine.com. De aansprakelijkheid van e-quine.com voor die schade is te allen 
tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van e-
quine.com wordt uitgekeerd.  

• Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van e-
quine.com beperkt tot een maximum van twee keer de aanneemsom. Hier is geen 
sprake van indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens 
deelnemer. 

• Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is e-quine.com nimmer 
aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij e-quine.com 
bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij e-quine.com 
steeds de bedoeling van deelnemer als leidraad en uitgangspunt neemt. Alle 
activiteiten zijn mede afhankelijk van de andere partij en kunnen slechts tot een 
inzetverplichting leiden bij e-quine.com en nimmer tot een resultaatverplichting.  



• Deelnemer vrijwaart e-quine.com tegen aanspraken van derden of haar 
contractspartijen op vergoeding van schade. Ook in die gevallen dat de aanspraken 
van derden of contractspartijen van deelnemer voortvloeien uit de overeenkomst 
tussen e-quine.com en deelnemer. 

• E-quine.com is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer of derden geleden of 
te lijden schade, van welke aard en of omvang dan ook, samenhangende met of 
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade 
aan een in eigendom van de deelnemer of derden toebehorende zaken, alsmede 
indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake 
is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van e-quine.com.   

• E-quine.com is jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor schade en of kosten, 
van welke aard en of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of 
voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en of kwaliteit van het geleverde 
werk van derden die door e-quine.com bij de uitvoering van de overeenkomst zijn 
ingeschakeld. 

• Tijdens de cursusdagen wordt soms buiten gewerkt met paarden, waardoor kleding 
of spullen vies zouden kunnen worden. E-quine.com is niet aansprakelijk voor 
bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. 
Denk er dus zelf bij voorhand aan om oude kleding en stevige schoenen aan te 
hebben.                                            

 
VEILIGHEID 

 
• U bent verplicht bij iedere praktische lesdag een goedgekeurde veiligheidshelm en 

stevige, dichte schoenen te dragen. 
 
 

 
COPYRIGHT EN EIGENDOM 

 
• E-quine.com maakt gebruik van online lesmateriaal. E-quine.com blijft ten alle tijden 

eigenaar van dit materiaal.  
• Op al het aangeboden lesmateriaal rust copyright.   


