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https://paardeninzicht.nl/ https://fairleadership.com  
Grootestraat 32 
6063 AL  VLODROP  
+31622360999 
 
Algemene voorwaarden 
De algemene voorwaarden van PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / 
Fair Leadership in Personal Development worden op aanvraag verstrekt, stuur daarvoor een mailtje naar: Info@paar-
deninzicht.nl of contact@fairleadership.com  
 
Disclaimer en aansprakelijkheid 

• Bij het samenstellen van de theorie, het cursusmateriaal etc. en het praktijkgedeelte is de grootst mogelijke 
zorg besteed aan de juistheid van de informatie en de juistheid van de uitvoering van het praktijkgedeelte. 
Margreet Noordanus / PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / 
Fair Leadership in Personal Development en eventuele samenwerkingspartners, kunnen niet aansprakelijk 
worden gehouden voor enige onjuistheid hierin en kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de 
wijze waarop een en ander in de praktijk wordt uitgevoerd/benut.  

• Deelnemer/deelneemsters coaching, training, lessen, cursussen, workshops, e-learning, community, clinics, 
opleiding etc. van PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / Fair 
Leadership in Personal Development nemen geheel voor eigen rekening en risico deel.  

• Elke deelnemer dient burgerlijk aansprakelijk verzekerd te zijn en blijft te allen tijde aansprakelijk voor zich-
zelf en draagt zelf zijn/haar verantwoordelijkheid en eventuele gevolgen van enig opgedaan letsel en/of 
schade opgelopen tijdens coaching, training, lessen, cursussen, workshops, e-learning, community, clinics, 
opleiding etc. 

• Paarden zijn instinctieve dieren. De instinctieve reacties van het paard kunnen mensen (zeer ernstig) letsel 
toebrengen, waarvoor PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / 
Fair Leaders-chip in Personal Development op generlei wijze aansprakelijk gesteld kan worden.  

• Margreet Noordanus / PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / 
Fair Leadership in Personal Development kan niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk gesteld worden voor 
verergering of ontstaan gezondheidsproblemen.  

• Bovenvermelde is ook van toepassing op alle samenwerkingspartners van PaardenInzicht Coaching en Trai-
ning met Paarden, Fair Leadership in Organizations / Fair Leadership in Personal Development. 

 
 
Privacy Verklaring 
De Privacy Verklaring van PaardenInzicht Coaching en Training met Paarden, Fair Leadership in Organizations / Fair Lea-
dership in Personal Development is na te lezen op: Paardeninzicht & Fair Leaderschip Privacy Verklaring 
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