
Algemene Voorwaarden 

Artikel 1. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten die Leo Lambers, 

aangaat.  

 

Artikel 2. Bevestiging. 

2.1. Afspraken worden mondeling, telefonisch dan wel per mail bevestigd. Leo Lambers behoudt zich het 

recht voor over te gaan tot annulering of wijziging van de afspraak bij overmacht.  

2.2. Bij het aangaan van een afspraak gaat aanvrager akkoord met deze Algemene voorwaarden.  

 

Artikel 3.  

3.1. Roken is binnenshuis niet toegestaan. Bij paarden coaching in en rondom de stallen. 

3.2. Voor gebruik van een accommodatie waar onder mijn begeleiding wordt gewerkt, wordt verwacht van 

een ieder om het calamiteiten plan in te zien, na te leven, dan wel zich hierover te laten informeren. 

3.3 Aanwezigen dienen ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en terreinen 

en aan de aanwezige zaken.  

3.4. Aanwezigen zien erop toe dat tijdens het verblijf geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, 

gevaarlijke en/of brandbare goederen, worden gebezigd, tenzij hiervoor door de eigenaar toestemming is 

verleend.  

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid. 

4.1. Leo Lambers en/of zijn assistent(en) zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk of kunnen op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door gasten, deelnemers, cursisten of cliënten. Dit geldt zowel 

voor mogelijke materiele alsook voor eventuele psychische- emotionele-  fysieke schade of klachten 

ontstaan ten gevolge van de activiteiten, tijdens, voor of na deelname, zowel binnen als buiten de 

accommodatie waar de activiteiten plaatsvinden of gevonden hebben.  

4.2. Parkeren is geheel op eigen risico.  

4.3. Leo Lambers is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of 

vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(s) aanwezige kleding en/of andere goederen, en 

belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan. De schade is voor rekening en risico van de gast, 

deelnemer, cursist, cliënt.  

4.4. De aanwezigen zorgen zelf voor een WA- en ongevallenverzekering. 

4.5. Leo Lambers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade en gevolgschade 

als gevolg van het gebruik van een van zijn diensten. Alle aansprakelijkheid binnen deze voorwaarden 

strekken zich uit tot zowel het gebruik van geregistreerde als dat van niet geregistreerde bezoekers. 

4.6. Leo Lambers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gasten, cursisten en 

cliënten, die is veroorzaakt door derden. 

4.7. Leo Lambers is niet gehouden tot vergoeding van schade, winstderving, schade als gevolg van uitval- 

onbereikbaarheid- storingen- uitlekken van vertrouwelijke gegevens, of schade voortvloeiende uit 

aanspraken van derden. 

 

 

 

 

 


