Voorwaarden begeleide buitenritten Gids te Paard op de Veluwe
Om jouw veiligheid en die van ons(ze) paard(en) te borgen, hanteer ik de volgende regels:
De buitenrit
- Reserveer minimaal 2 weken van te voren voor weekenden (alléén op zaterdag) en
vakanties;
- Onverhoopt verhinderd? Geef dit dan minimaal 48 uur van tevoren door. De buitenrit kan
dan kosteloos verzet worden. De betaling wordt niet naar je teruggeboekt, maar blijft staan
voor je nieuwe datum.
Betaling
- De kosten zijn € 30 PER UUR per paard v.a. min. 2 uur én € 25,00 voor de rit begeleiding.
Voorbeeld: buitenrit met 1 persoon + begeleiding = € 85.00 bij 2 uur totaal.
- Het totaalbedrag moet binnen 2 werkdagen na ontvangst van ons betaalverzoek zijn
overgemaakt
Pas na ontvangst van dit bedrag is de rit afspraak bevestigd. Indien het bedrag niet
binnen 2 werkdagen ontvangen is, vervalt de reservering.
- In verband met de planning van Araghon/Jaralynn vindt er bij annulering minder dan 48 uur
van tevoren geen restitutie van de betaling en blijft dit bedrag ook niet staan voor een
toekomstige buitenrit. Situaties van overmacht vormen hier uiteraard een uitzondering op.

De ruiter
- Gewichtslimiet 80 kilo bij een staprit en max 90 kg bij een rit met tempowisselingen;
- Is een ruiter jonger dan 18 jaar? Dan móet er door een wettelijk vertegenwoordiger voor
akkoord /toestemming getekend worden. Geef dit aan tijdens de reservering;
- Het dragen van een goedgekeurde cap is verplicht. Je kunt bij ons een cap lenen.
- Het dragen van veilig schoeisel is verplicht (rubber laarzen of stevige hooggesloten
schoenen met hakje). Wij hebben geen reserve schoeisel. Indien niet aan deze voorwaarde
wordt voldaan kan de buitenrit dan ook niet doorgaan, vindt geen restitutie van de betaling
en blijft dit bedrag ook niet staan voor een toekomstige buitenrit.
- Wees eerlijk over je rijervaring en gewicht. Mocht ik op het moment zelf twijfels hierover
hebben, dan behoud ik mij het recht voor om af te zien van de afspraak.
- Zorg dat je ruim op tijd bent, zodat je voordat je in het zadel stapt, kennis gemaakt hebt met
de paarden en er voldoende gelegenheid is om het zadel op maat af te stellen.
- Meld je bij aankomst even aan via telefoon of whatsapp, zodat ik je kan opvangen.
- Ik hanteer de voorschriften van de overheid rondom COVID-19.
En uiteraard ga je samen met Guus, Araghon/Jaralynn en mij van een heerlijke buitenrit
genieten!

