
Algemene voorwaarden van IN LIJN MET JE HOND voor deelname aan een 

consult of training 

 

Artikel 1 Definities 

1.1 Christine van Leeuwenstijn – Sponholz, eigenaar van eenmanszaak IN LIJN 

MET JE HOND: de gebruiker van deze algemene voorwaarden 

1.2 De natuurlijke persoon waarmee IN LIJN MET JE HOND een overeenkomst 

voor het geven van een consult of training heeft gesloten: de klant. 

 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, werkzaamheden 

en overeenkomsten tussen IN LIJN MET JE HOND en de klant. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle 

overeenkomsten met IN LIJN MET JE HOND voor de uitvoering waarbij derden 

betrokken (moeten) worden. 

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 

voorwaarden volledig van toepassing. 

2.4 Door aanmelding voor een consult of training geeft de klant aan kennis te 

hebben genomen van en akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. 

2.5 De prijzen op de website zijn de actuele geldende prijzen. 

 

Artikel 3  Aanmelding en facturatie 

3.1 Aanmelding voor een consult of training geschiedt telefonisch of schriftelijk 

per e-mail of via het contact formulier op de website.  

3.2 Het verschuldigde bedrag voor het consult of training wordt direct 

aansluitend aan het consult of training gefactureerd en dient binnen 8 dagen 

te worden voldaan door overmaken op rekening NL61 RABO 0346 2384 20.  

3.3 De kosten voor een consult of training genoemd op de website zijn inclusief 

de wettelijk vastgestelde omzetbelasting. 

3.4 Met aanmelding gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4  Auteursrechten 

4.1 Alle rechten van het door IN LIJN MET JE HOND verstrekte lesmateriaal voor 

een consult of training en de door haar verstrekte documenten berusten bij IN 

LIJN MET JE HOND voor zover deze rechten niet bij derden berusten. In dat 

laatste geval wordt dar melding van gemaakt door IN LIJN MET JE HOND: 



4.2 Zonder schriftelijke toestemming van IN LIJN MET JE HOND is het niet 

toegestaan om het lesmateriaal of de verstrekte documentatie in enigerlei 

vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 

Artikel 5  Aansprakelijkheid 

5.1 Door aanmelding via het websiteformulier, telefonische of schriftelijke 

aanmelding per e-mail verklaart de klant een rechtsgeldige wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben, omdat de klant 

zelf te allen tijde verantwoordelijk is voor de gedragingen van zijn of haar dier 

tijdens een consult of training en eventuele andere activiteiten. 

5.2 De klant is verplicht er zorg voor te dragen dat het dier vrij is van parasieten of 

besmettelijke ziekten. 

5.3 Deelname aan een consult of training door de klant en/of diens dier is volledig 

voor eigen risico van de klant. 

5.4 IN LIJN MET JE HOND is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor 

enigerlei schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan persoonlijk 

eigendom en/of dier van de klant. 

5.5 IN LIJN MET JE HOND is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door 

nalatigheid of in gebreke blijven van de klant, het niet vooraf melden van 

lichamelijk klachten of ziekten van de onder zijn/haar hoede meegenomen 

dier. 

5.6 IN LIJN MET JE HOND is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat de klant 

na een consult of training met de opgedane kennis doet. 

 

Artikel 6  Overige bepalingen 

6.1 Wanneer er tijdens een training foto’s of video’s gemaakt worden door IN LIJN 

MET JE HOND, zal IN LIJN MET JE HOND de klant altijd schriftelijk akkoord 

vragen om de gemaakte foto’s of video’s te mogen publiceren op de website 

(www.inlijnmetjehond.nl) sociale media (Facebook, Twitter, Instagram), in 

reclame-uitingen of voor lesmateriaal. Het beeldmateriaal wordt geplaatst 

zonder naamsvermelding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 

overeengekomen met de klant.  

 

IN LIJN MET JE HOND behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder 

moment te wijzigen en/of aan te passen. De geldende versie is immer te vinden op 

www.inlijnmetjehond.nl. 


