Workshop aanmelding en betaling
Aanmelding
Hartelijk dank voor je aanmelding voor één van de workshops van Heleen Davies / Paardenhoeven.info.
In bijgaande e-mail staat vermeld voor welke workshop (datum/locatie) je je hebt opgegeven.
Je aanmelding is definitief wanneer de betaling voor de workshop ontvangen is. Graag binnen 2 weken het
bedrag overmaken. Als je niet op tijd betaalt loop je het risico dat de workshop vol is en je niet mee kunt
doen.

Door het bedrag over te maken geef je aan accoord te gaan met de
voorwaarden
Door je betaling geef je aan accoord te gaan met de algemene voorwaarden van paardenhoeven.info op
pagina 2 van deze pdf. Lees die dus even door om misverstanden te voorkomen. Lees vooral ook even
aandachtig het stukje over annulering.

Kosten
Theorieworkshop ‘Inzicht in hoeven’

			

€ 85 pp

Praktijkworkshop ‘Onderhoudstrimmen met eigen paard’ 		

€ 95 pp

(exclusief eventuele dagstalling voor het paard)
Toeschouwer ‘Onderhoudstrimmen’ 				

€ 50 pp

(Alleen mogelijk in overleg bij volle praktijkworkshops)
Gevorderden workshop ‘Ezelhoeven’			

€ 85 pp

Betalingsgevens
Het bedrag kan overgemaakt worden ten name van:

tnv:
adres:
iban:
bic:

Helena Krijgsman Davies
Kervelen 26290 Plouyé France
FR76 1558 9297 3405 3604 7024 026
CMBRFR2BARK

Geef duidelijk de naam aan waaronder je je hebt aangemeld en eventueel de datum van de workshop.
Neem bij problemen met buitenlandse betalingen even contact op: heleen@paardenhoeven.info

Factuur
Als je een factuur wilt, stuur me dan een mail met je bedrijfsnaam en adresgegevens en geef de mail als
onderwerp “Factuur”.

Meer informatie over de workshop
Een aantal weken voor de workshop ontvang je meer informatie over de workshop en een handout.
Als je bijgaande e-mail bewaart heb je minder risico dat mails van paardenhoeven.info in je spam
belanden.
Tot ziens op de workshop!
Heleen Davies

Algemene voorwaarden 2019
Algemeen
• De theorieworkshop ‘Inzicht in hoeven’ en de praktijkworkshop ‘Onderhoudstrimmen met eigen paard’
worden gegeven volgens de standaard van kwaliteit en integriteit die Heleen Davies en paardenhoeven.info
ter beschikking staan.
• Na het bijwonen van de workshop ‘Inzicht in hoeven’ krijg je toegang tot de bijbehorende besloten
Facebookgroep ‘Inzicht in hoeven’ waar je een samenvatting kan vinden van de inhoud van de workshop en
terecht kan met al je vragen over hoeven en hulp bij eventuele problemen.
• Deelnemers van workshops kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops informatie inwinnen, vragen
stellen, evalueren en overleggen. Heleen Davies zal haar best doen alle vragen, in persoon, via e-mail,
messenger en de besloten Facebookgroep zo goed mogelijk te beantwoorden of suggesties te doen voor
iemand die hulp kan bieden ter plaatse.
• Het maken van foto-, video- of audio-opnamen (en publicatie daarvan) is alleen toegestaan in overleg.

Workshops
• De workshop ‘Inzicht in hoeven’ kan als alleenstaande cursus gevolgd worden. Voorkennis is niet nodig
maar als mogelijke voorbereiding zouden de artikelen op de website paardenhoeven.info gelezen kunnen
worden.
• Voor de workshop ‘Onderhoudstrimmen met eigen paard’ moet voorafgaand de workshop ‘Inzicht in
hoeven’ gevolgd worden, met maximaal niet langer dan twee jaar tussen de twee workshops.
• Een aanmelding is definitief wanneer de betaling voor de workshop ontvangen is. De betaling moet
binnen 2 weken na de aanmelding zijn overgemaakt.
• Deelnemers van workshops zijn en blijven volledig verantwoordelijk voor hun handelen.
• Heleen Davies is niet aansprakelijk te stellen voor schade voortkomend uit het interpreteren, toepassen,
delen of anderszins gebruiken van informatie gegeven op de workshops of via andere media.
• Deelname aan workshops geschiedt volledig voor eigen risico van de deelnemers.
• Deelnemers zijn te allen tijde verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en welzijn.
• Deelnemers zijn volledig aansprakelijk voor alle schade die zij aan derden veroorzaken tijdens de
activiteit.
• Deelnemers blijven het volledige deelnamegeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.

Annulering
• Als je onverhoopt niet mee kunt doen aan een workshop kun je geen terugbetaling krijgen.
Bij ziekte of andere overmacht volgt dus geen restitutie.
• Tot 3 weken voor de workshop kun je wel van datum/locatie ruilen.
• Als je niet kunt komen kun je zelf een vervangende deelnemer zoeken die je plaats kan innemen. Neem
eerst even contact op, soms staan er mensen op de wachtlijst die je plaats willen overnemen.

Workshop ‘Inzicht in Hoeven’
Door Heleen Davies van Paardenhoeven.info
Deze workshop door Heleen Davies opent
je de ogen voor de hoef van het paard.
Je leert hoeven gedetailleerd te bekijken en
te begrijpen van binnen en van buiten.
De concepten en inzichten die je deze
dag aangereikt worden zullen je helpen
hoefproblemen te herkennen, te
voorkomen en effectiever op te lossen.

Ochtendprogramma

Meer info en aanmelden
heleen@paardenhoeven.info

Middagprogramma

Zelf leren trimmen
Op deze workshop leer je niet zelf te trimmen maar
de dag bereidt je wel goed voor op de praktische
vervolgworkshop ‘Onderhoudstrimmen met eigen
paard’.
Kosten € 85 pp

We beginnen de dag met een presentatie met veel
beeld, waarin onder meer de volgende onderwerpen
worden behandeld:
• De 5 sleutels voor hoefgezondheid
• De interne voet: Anatomie, hoefmechanisme
• De hoefcapsule in detail
• Hoefbalans en de verhoudingen van de hoef

Na de lunch gaan we de hoeven van verschillende
paarden bekijken met als leidraad de ‘Checklist
Hoeven Kijken’.
Hoe staat en loopt het paard? Hoe is het gesteld
met de diverse onderdelen van de hoef? Hebben de
hoeven de juiste vorm en verhoudingen?
We leren inschatten waar het hoefbeen zich bevindt
door middel van ‘hoefmapping’.
Hierna volgt een demonstratie hoefonderhoud.
De trims worden gedaan op basis van een duidelijk te
volgen stappenplan.
Ook het ‘hoe en waarom’ van het onderhouden van
steunsels komt uitgebreid aan de orde.

Workshop ‘Onderhoudstrimmen’
Door Heleen Davies van Paardenhoeven.info
Voor de meeste paarden is regelmatig
hoefonderhoud (minimaal elke 4 weken)
heel belangrijk. Je kunt het onderhoud van
de hoeven van je eigen paard zelf leren
doen, op basis van kennis van de logische
principes van de hoef en de anatomie van
de voet binnenin de hoefcapsule.
Meer info
www.paardenhoeven.info
Aanmelden
info@paardenhoeven.info
Online support
Na deze workshop kun je al je vragen over
hoefonderhoud en foto’s van je trims bespreken in
de besloten Facebook groep ‘Inzicht in hoeven’.
Kosten:
€95 per persoon

Voor wie?
Deze praktische workshop is geschikt voor iedereen
met een eigen, onbeslagen paard dat geen grote
hoefproblemen heeft en geduldig voeten geeft.
Maximaal 5 deelnemers.

Voorkennis
Om aan de praktijkdag mee te kunnen doen is het
essentieel om de workshop ‘Inzicht in Hoeven’ te
hebben gevolgd.

Opbouw van de workshop
Het bekappen wordt stapsgewijs uitgelegd. Bij elk
paard kijken we gezamelijk wat er moet gebeuren.
Iedereen leert van elkaar en oefent op eigen paard
onder toezicht.

Meenemen
Neem je paard, een hoevenkrabber, een paar stevige
handschoenen en je eigen lunch mee. Gereedschap is
aanwezig of kun je op de dag zelf aanschaffen.
Koffie en thee zijn inclusief.
Eventueel dagpension voor je paard is niet bij de prijs
inbegrepen (Dit verschilt per locatie).

