
 

Algemene voorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bijscholing Ruitersport van het Zorgnetwerk voor 

Ruiters (ZNVR), welke wordt georganiseerd door Delemarre Hippische Zorg. 

 

Voor inschrijving is aanmelding via beheer@znvr.nl en betaling van het volledige bedrag voor 

deelname op het rekeningnummer van ZNVR vereist. De definitieve inschrijving wordt door ZNVR per 

e-mail aan de deelnemer bevestigd. 

Na inschrijving (bevestigd via de mail door versturen van de factuur) vindt er geen restitutie meer 

plaats van het inschrijfgeld. Indien er door onvoorziene omstandigheden niet kan worden 

deelgenomen kan tot maximaal 5 werkdagen voor aanvang van de bijscholing de plaats worden 

doorgegeven aan een ander persoon, mits binnen die termijn  de (persoons)gegevens  worden 

doorgegeven aan beheer@znvr.nl. De inschrijving van de nieuwe deelnemer wordt door ZNVR per e-

mail bevestigd. 

Het auteursrecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de bijscholing berusten bij de 

personen die namens het ZNVR de bijscholing verzorgen. 

Alle van of via het ZNVR in het kader van bijscholing verkregen informatie en (werk)materiaal is 

uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer. Het is niet toegestaan de verkregen 

informatie / materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of 

openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van het ZNVR. 

Het ZNVR zet zich in de bijscholingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het ZNVR spant 

zich in de bijscholing zo goed mogelijk te geven, waarbij geen specifiek resultaat wordt 

overeengekomen. 

 

Het deelnemen aan de bijscholing geschiedt geheel voor eigen risico. 

Het ZNVR noch de locatie aanvaardt enige aansprakelijkheid voor (eventuele) schade. 

 

De voor de bijscholing verstrekte of ter kennis gekomen informatie gebruikt het ZNVR met die 

zorgvuldigheid die hier redelijkerwijs kan worden gevraagd. 

Het ZNVR verzorgt na afloop de accreditatie afhandeling bij het KNGF, SKF, NVFD en BACAP.  

De verantwoordelijkheid voor het correct invullen van de aanwezigheidslijst en het kloppend zijn van 

de (persoons)gegevens ligt bij de deelnemer. 
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