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Algemene voorwaarden ponykamp 

 

Overeenkomst:  

Door inschrijving van het ponykamp gaat de ouder/verzorger (tevens wettige 

vertegenwoordiger) akkoord met de algemene voorwaarden ponykamp. Daarmee wordt 

tevens een definitieve plaats gereserveerd voor deelname aan het ponykamp. 

 

Aansprakelijkheid:  

Manege de Mustang, de instructeurs en ponykampleiding zijn niet aansprakelijk voor schade, 

vermissing en/of letsel aan personen, paarden en/of materiële zaken (zoals auto's, telefoons, 

kleding, camera's e.d.).  

 

Manege de Mustang is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het 

niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften door de deelnemer, dan wel het geen gehoor 

geven aan onze aanwijzingen in dat kader. 

 

De deelnemer is gehouden zich voor de genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor 

wettelijke aansprakelijkheid (WA) en ziektekosten. 

 

Risico’s:  

De ponykampdeelnemer en zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers zijn op de 

hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het berijden van en omgaan met 

paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee 

samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, 

tijdens en na afloop van de instructie. Indien er schadelijke gevolgen zijn door een 

(onverwachte) reactie van een dier, dan komt dit voor rekening van de ouder/verzorger van 

de deelnemer. 

 

Het verblijf en alle paard of niet-paard gerelateerde activiteiten gedurende het ponykamp 

zijn geheel op eigen risico. 

 

Het dragen van een goedgekeurde veiligheidshelm tijdens het rijden is verplicht. 

 

Pony’s: 

De leiding bepaalt de ponyindeling voor alle onderdelen. Hierbij wordt rekening gehouden 

met rijvaardigheid van de deelnemer, het ponykamponderdeel, de rij-uren van de pony en de 

samenstelling van de groep deelnemers. Wisselen kan in overleg, maar de ponykampleiding 

heeft hierin de doorslag. 

 

http://www.manegedemustang.nl/
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Annulering:   

Annulering van de ponykamp aanmelding dient minimaal 3 weken voor aanvang van de 

kampweek schriftelijk te gebeuren. Indien niet tijdig schriftelijk is geannuleerd, is het 

volledige bedrag verschuldigd.  

 

Bij calamiteiten en overmacht zijn in overleg uitzonderingen mogelijk. 

 

Bij voortijdig vertrek van de deelnemer volgt geen restitutie van het kampgeld. 

Overmacht:  

Indien de organisatie van het ponykamp door overmacht (bijvoorbeeld wijziging van 

coronamaatregelen) of onvoldoende deelname hun verplichting niet na kan komen, zijn zij 

gerechtigd het ponykamp te annuleren. Zij zullen de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk 

op de hoogte stellen. Hierbij vindt volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats. 

 

Beeldmateriaal/ Toestemming inzake AVG:  

Tijdens het ponykamp worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van promotie ed. 

Mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken op het formulier met 

persoonlijke gegevens t.b.v. het ponykamp. 
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