Voorwaarden workshop of verblijf Wildenburg:
Waar Exarcio staat, lees Exarcio of Wildenburg of Verbruggen.
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Exarcio kan de overeenkomst opzeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal, dat
Exarcio stelt voor betrokken verblijf/workshop. Of indien er sprake is van overmacht.
Uw inschrijving is geldig na ontvangst door ons van een geldige en door ons bevestigde inschrijving.
Uw inschrijving geeft betalingsverplichting. Als aanbetaling dient binnen 2 weken na ontvangst
van onze factuur 20% van het verschuldigde bedrag te worden betaald.
Loopse honden of honden met gedragsproblemen kunnen wij niet toestaan op onze workshops of verblijf in
Wildenburg.
Deelnemers, welke een hond begeleiden, dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. De honden dienen ouder dan
één jaar te zijn.
Uw hond moet onder uw wettelijke aansprakelijkheidsverzekering vallen.
Uw hond moet tegen rabiës en andere ziektes ingeënt zijn conform de eisen zoals gesteld in Duitsland.
Ontlasting op ongewenste plaatsen dient door de begeleiders te worden opgeruimd.
U dient ervoor zorg te dragen dat u in het bezit bent van alle benodigde documenten, waaronder een geldig
paspoort of een geldige toeristenkaart. Uiteraard geldt dit ook voor uw hond, die het Europees paspoort nodig
heeft.
U kunt zich laten vervangen door een ander. Voor die ander gelden dezelfde voorwaarden als voor u. Deze
wijziging dient tenminste veertien dagen voor de aankomstdatum aan Exarcio te worden voorgelegd. U blijft
hoofdelijk aansprakelijk jegens Exarcio voor de nakoming van alle financiële verplichtingen uit deze
overeenkomst.
Ook uw hond kan onder vergelijkbare voorwaarden worden vervangen.
Exarcio heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op een of meer punten te wijzigen wanneer Exarcio
door overmacht niet in staat is de overeenkomst op die punten na te komen.
Exarcio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan eigendommen, geld inbegrepen.
Exarcio en haar medewerkers zijn onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk voor welke
verdere aansprakelijkheid dan ook.
Zorg voor een goede reisverzekering, zodat u en uw hond goed verzekerd zijn.
Een annuleringsverzekering is absoluut noodzakelijk, omdat inschrijvingen in geen enkele situatie bij
Exarcio kunnen worden geannuleerd.
Goede wandelschoenen en kleding zijn erg belangrijk.

EXARCIO : Bosschepad 4, 5345 ZC Oss
E-mail: martin@exarcio.nl
Tel.: 00 31 6 48561489
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