Voorwaarden Trailerladen
Om een trailertraining succesvol en veilig te laten verlopen, moet aan een aantal voorwaarden worden
voldaan. Door van onze diensten gebruik te maken gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:
1. Bij een trailertraining wordt er vanuit gegaan dat de trailer veilig is, in een goede staat van
onderhoud verkeert en gekoppeld is aan een auto. Mocht bij de trailercheck blijken dat het
onverantwoord is om verder te werken, zal er een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden. De
misgelopen inkomsten plus benzinekosten worden aan u doorberekend.
2. Om tijd te besparen zorgt u ervoor dat er geen strooisel op de bodem licht en er een met vers hooi
gevuld hooinet hangt. Verder zorgt u voor een bezem of mestboy en voor bix, kleine stukjes appel of
wortel om mee te belonen.
3. Om een trailertraining veilig te laten verlopen, dient er een veilige plaats voor de trailer aanwezig te
zijn. Dat wil zeggen een rustige plaats van waar een (eventueel uitbrekend) paard zich niet kan
bezeren aan opgeslagen of rond slingerend materiaal of geparkeerde auto’s en nooit op de openbare
weg kan belanden.
4. Verder dient er, wanneer er sprake is van een paard dat steigert, een rijbak of weiland aanwezig te
zijn, geschikt en groot genoeg om de training daar veilig te laten verlopen.
5. Wanneer, eenmaal op de afspraak gearriveerd, blijkt dat er toch geen sprake is van een geschikte
plek, wordt de training verplaatst naar een latere datum op een wel geschikt terrein. In dat geval
dienen de misgelopen inkomsten en benzinevergoeding te worden vergoed.
6. Bij hevige regen wordt de trailerklep te glad en neemt de kans op blessures toe, waardoor de
training te gevaarlijk wordt en komt te vervallen. PKcoaching zal u hiervan telefonisch zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen. Het is mogelijk kosteloos een nieuwe afspraak te maken met betere
weersvooruitzichten. Wanneer u besluit de training toch door te laten gaan is dit voor eigen risico.
Blijkt bij aankomst het weer toch te slecht om te trainen, wordt de afgelaste training en een
benzinevergoeding in rekening gebracht.
7. Het annuleren of uitstellen van een afspraak dient minimaal vierentwintig uur voor aanvang van
deze afspraak TELEFONISCH te geschieden, anders zullen de gemiste inkomsten alsnog aan u worden
doorberekend.
8. Doorgaans neemt een trailertraining ongeveer twee uur in beslag. Het kan echter voorkomen dat er
meer tijd of meerdere afspraken nodig zijn om tot een succesvol eindresultaat te komen. Dit is voor
ieder paard verschillend en afhankelijk van de reden en in welke mate het paard eventueel
getraumatiseerd is. Mocht u als klant om welke reden dan ook besluiten de training voortijdig te
stoppen, waarbij aan u het tot dan toe verrichte werk en kennis ter beschikking is gesteld, word(en)
de voorgaande training(en) en benzinevergoeding alsnog in rekening gebracht.
9. Tijdens een training wordt met het grootst mogelijk respect met uw eigendommen omgegaan en zal
het welzijn van het paard altijd voorop staan. Elke aansprakelijkheid van PKcoaching voor (in)directe
(gevolg)schade van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
10. Er wordt met de trailertraining gewerkt op basis van "no cure no pay". Dat wil zeggen dat een
training pas geslaagd is als het paard door uzelf rustig in de trailer kan worden gezet en de stang
veilig geplaatst kan worden. Wanneer dit meerde trainingen in beslag neemt betaald u alleen de
laatste (geslaagde). training
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