
Medicine Horse Way  
 

Aansprakelijkheidsverzekering en de ELP Praktijk 
 
Als je ondernemer bent, ben je wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten 
die de risico's van het werk dat je doet afdoende dekt. Dit document geeft een overzicht van het 
soort aansprakelijkheidsverzekering waar je als ELP -beoefenaar ('paardencoach') op moet letten 
en hoe je ervoor kunt zorgen dat je gedekt bent voor aansprakelijkheid in je coachingpraktijk 
en/of tijdens het uitvoeren van je MHW-huiswerkopdrachten. 
 
 
Samenvatting:  
 
Bepalen wie aansprakelijk is in geval van incidenten waar letselschade bij om de hoek komt 
kijken, kan ingewikkeld zijn, vooral als je werkt met paarden die niet jouw eigendom zijn, omdat 
de wettelijke eigenaar van de paarden meestal per definitie aansprakelijk wordt gesteld.  
 
Als MHW student of ELP professional ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je weet welke 
aansprakelijkheidsverzekering jouw praktijksituatie dekt.  
 
Als je eenmaal verzekerd bent, moet je bepalen hoe je je ELP -werk voor jouw specifieke doelgroep 
uitvoert, terwijl je binnen de kaders blijft die door je aansprakelijkheidsverzekering zijn 
vastgesteld.  
 
Er is geen standaard situatie als het gaat om het verzekeren van je werk met paarden. Daarom is 
het belangrijk om te investeren in het inwinnen van goed juridisch advies dat is toegesneden op 
jouw specifieke praktijk en waarbij de adviseur kennis heeft van hippisch recht.  
 
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het gebruik van de informatie in dit document of 
de voorbeelden die in Eponaquest of MHW opleidingen worden gegeven. De informatie in dit 
document zal regelmatig op juistheid worden gecontroleerd, maar geeft mogelijk niet de meest 
actuele ontwikkelingen of de meest passende antwoorden voor jouw unieke situatie weer. 
 
 
Dit document is gebaseerd op de Nederlandse situatie. De regelgeving en 
verzekeringsmogelijkheden in andere landen kunnen afwijken van wat hier is geschreven, maar 
dit document kan je op weg helpen bij het op een rij zetten van welke zaken je moet controleren. 
 

1. Welke aansprakelijkheidsverzekering heb je nodig als ELP professional? 
 
Welke aansprakelijkheidsverzekering je nodig hebt om jouw ELP -werk te dekken, hangt over het 
algemeen af van wat jouw doelgroep is en wat voor soort activiteiten je specifiek gaat uitvoeren. 
Op zijn minst moet je op zoek gaan naar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die al jouw 
geplande activiteiten dekt op de locaties waar je van plan bent te werken en met de specifieke 
paarden waarmee je van plan bent te werken. Om voldoende gedekt te zijn, hebt je een 
verzekering nodig die incidenten tot ten minste 2 miljoen euro per incident dekt. Een dergelijke 
verzekering is betaalbaar, hij zou niet meer dan ongeveer 15 euro per maand mogen kosten.  
 
In sommige gevallen kunt je een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben in 
verband met de gevolgen van jouw beroep (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) om de 
financiële schade te dekken die mensen kunnen oplopen doordat je hen per ongeluk verkeerd 
advies geeft; bijvoorbeeld  
 



- als jouw coachingsactiviteiten deel uitmaken van professionele adviesdiensten waarin juridisch 
en/of financieel advies aan bedrijven over de werkpraktijk wordt gecombineerd, en je 
bijvoorbeeld coaching en/of training geeft om de adviezen uit te voeren; 
 

- als je als gediplomeerd medisch deskundige, therapeut of bedrijfsmaatschappelijk werker 
werkt met cliënten met medische aandoeningen, en hun werk met jou deel uitmaakt van hun 
voorgeschreven medische traject. 

 
Dit soort verzekering is over het algemeen erg duur (€80-€100 per maand) en er zijn maar een 
paar beroepssituaties waarin je echt wettelijk verplicht bent om die te hebben. De meeste 
trainings- en coaching activiteiten hebben geen directe financiële risico's voor de klant en daarom 
heb je als coach of trainer deze verzekering niet nodig. Let wel: ondanks dat deze verzekering niet 
in alle gevallen verplicht is, eisen sommige beroepsverenigingen van coaches, zoals de 
Nederlandse NOBCO, in de regel dat al hun leden zo'n verzekering hebben.  
 
Het is in ieder geval aan te raden om te zorgen voor algemene voorwaarden (of in de VS, hold 
harmless agreements) waarin staat dat mensen op eigen risico aan je sessies deelnemen. 
Voorbeelden vindt je in de map onder Tabblad 1. Ook hier geldt: kopieer deze bepalingen niet 
klakkeloos, want ze dekken misschien niet jouw specifieke situatie, dus het is van groot belang dat 
je jouw eigen juridisch advies inwint zodra je met je coachingpraktijk begint.   
 
Om er zeker van te zijn dat jouw algemene voorwaarden je zullen beschermen in juridische 
geschillen, is het belangrijk dat jouw cliënten er duidelijk van op de hoogte zijn gesteld dat ze van 
toepassing zijn, en dat ze hebben erkend dat ze deze algemene voorwaarden hebben gelezen en 
ermee akkoord gaan voordat ze met je aan de slag gaan (bijvoorbeeld op het intakeformulier).   
 

2. De aansprakelijkheid tijdens je MHW Level 1 clientopdracht  
 
In Nederland is er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar die oefensessies door stagiaires met 
hun 'praktijkklanten' als onderdeel van een lesprogramma zoals het onze zal dekken als deze niet 
op onze eigen locatie met onze eigen paarden plaatsvinden onder onze directe persoonlijke 
supervisie. Daarom zijn oefenactiviteiten alleen gedekt als dit oefenen gebeurt als onderdeel van 
het lesprogramma zelf onder supervisie van de docenten, en als de oefen-cliënten rechtstreeks 
worden ingeschreven door de opleider.  
 
Wat dit betekent voor jou als stagiair met betrekking tot je MHW huiswerkopdracht, wordt 
hieronder geschetst. Er zijn vier mogelijke basissituaties voor onze studenten - vink aan welke voor 
jou van toepassing is:  
 
a. Je bent (nog) niet professioneel actief als ELP  beoefenaar of paardrijinstructeur, wat 
betekent dat je geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.  
b. Je hebt een eigen therapie- of coachingspraktijk, werkt al met cliënten, hebt een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, maar werkt nog niet met paarden. 
c. Je hebt een eigen therapie- of coachingspraktijk, werkt al met cliënten en geeft ELP -sessies, 
hebt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en je werk met paarden maakt deel uit van de 
activiteiten die deze verzekering dekt. 
d. Je bent een professionele paardentrainer en/of paardrijinstructeur en hebt een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering die dit werk dekt. 
 
Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen welke situatie voor jou geldt en hoe je de MHW 
clientopdracht van Level 1 uitvoert binnen de kaders van een eventueel geldige 
aansprakelijkheidsverzekering.  Indien je hulp nodig hebt om ervoor te zorgen dat je jouw 
clientopdracht kunt uitvoeren, doen wij ons uiterste best deze zo goed  mogelijk te verstrekken. 

 



a. Je bent (nog) niet professioneel actief als ELP  beoefenaar of paardrijinstructeur, 
wat betekent dat je geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.  

 
Als je momenteel nog NIET professioneel actief bent als trainer-coach en nog geen 
bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering hebt, ben je NIET verzekerd voor aansprakelijkheid als je een 
vergoeding vraagt voor de oefensessies.  
 
In dit geval moet je dus GEEN vergoeding vragen voor uw de oefensessies, maar de oefencoachings 
als een persoonlijke gunst (vriendendienst) verlenen. Dit betekent dat eventuele incidenten tijdens 
de activiteiten worden gedekt door je particuliere aansprakelijkheidsverzekering, maar alleen tot 
het maximum per incident dat je verzekering aangeeft – je kunt dit rechtstreeks bij je verzekeraar 
navragen. Houd er rekening mee dat incidenten met privéaansprakelijkheid (ongeacht of er 
paarden bij betrokken zijn) gewoonlijk slechts voor enkele duizenden euro's per incident gedekt 
zijn. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen daartegenover kunnen incidenten dekken tot enkele 
miljoenen euro's, afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden.  
 
Als je de oefencoachings als een persoonlijke gunst aanbiedt, moet je een contract (vrijwaring) 
opstellen tussen jezelf en je coachee, die jullie beiden ondertekenen. Hierin moet staan dat er geen 
kosten in rekening worden gebracht, dat je coachee uit vrije wil en op eigen risico deelneemt aan 
de activiteit, dat hij/zij zich ervan bewust is dat het om een oefensituatie gaat en dat jij een student 
bent, en dat hij/zij afstand doet van jouw aansprakelijkheid voor schade boven het bepaalde 
bedrag dat jouw particuliere verzekering zou dekken.   
 
Als je jouw eigen paard gebruikt voor de sessie, ben je persoonlijk aansprakelijk voor eventuele 
schade die uw paard veroorzaakt.  
 
Als je de faciliteiten en het paard van iemand anders moet gebruiken om de MHW oefensessies uit 
te voeren, is de eigenaar van het paard aansprakelijk voor alle schade die het paard veroorzaakt, 
tenzij het paard wettelijk onder jouw begeleiding staat. Dit kun je borgen door het paard te huren 
middels een particuliere huurovereenkomst die de eigenaar en jij ondertekenen, en een bedrag te 
betalen om de huur te dekken (ook al is dit een symbolische €1,-) In dat geval bent jij als huurder 
('begeleider') aansprakelijk voor alle schade die het paard onder jouw begeleiding veroorzaakt en 
is de eigenaar daarvan gevrijwaard.  
 
Als je oefenclient een eigen paard heeft, en je werkt met dat paard in de sessie, dan geldt hetzelfde: 
de klant is dan aansprakelijk voor de schade die het paard veroorzaakt, tenzij jij met de klant een 
huurcontract tekent voor de sessie en een huursom voor het paard betaalt.  
 
Als je iemand kent die beroepsmatig een rijschool of paardencoaching-faciliteit runt en diegene 
bereid vindt jou de sessies op hun locatie te laten uitvoeren met hun paarden onder hun 
supervisie, dan zal hun bedrijf of professionele verzekering aansprakelijk zijn.  
 
In dit geval moet de eigenaar of diens bevoegde personeel in het zicht aanwezig zijn (en in staat 
zijn om in te grijpen om veiligheidsredenen) terwijl jij de sessies uitvoert. Daarom is het te 
verwachten dat zij een vergoeding vragen die overeenkomt met een coachingsessie of rijles van de 
duur van uw oefensessie. Je kunt natuurlijk de oefenclient vragen als wederdienst deze kosten te 
dekken. 

 
b. Je hebt een eigen therapie- of coachingspraktijk, werkt al met cliënten, hebt 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, maar werkt nog niet met paarden. 
 
Ga eerst na in hoeverre de ELP -coaching activiteiten die je gaat uitvoeren voor het MHW-
certificaat en de locatie waar je dit gaat doen, gedekt zijn door je huidige voorwaarden van je 
verzekering.   



 
Als je verzekering de activiteiten wel dekt, kun je voor de oefensessies een vergoeding vragen die 
representatief is voor je ervaring. Je bent verplicht om je oefenclient te laten weten dat het om een 
oefensessie gaat, waarin je met nieuw materiaal werkt om een kwalificatie te behalen, en je zult 
daarom wellicht iets minder dan je gebruikelijke honorarium in rekening willen brengen.  
  
Als je huidige verzekering ELP -werk met paarden niet dekt, en je wilt dit wel in je praktijk 
opnemen, dan zul je je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moeten wijzigen om ELP -sessies in 
je werk op te nemen. Tot dat is gebeurd, moet je de oefensessies als paticuliere vriendendienst 
uitvoeren op de manier zoals beschreven onder A. hierboven, aangezien ze niet onder je huidige 
coachingpraktijk en verzekering vallen.   
 

c. Je hebt een eigen therapie- of coachingpraktijk hebt, al met cliënten werkt en 
ELP -sessies verzorgt, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt, en je werk 
met paarden maakt deel uit van de activiteiten die deze verzekering dekt. 
 
Als je geregistreerd en verzekerd bent als ELP professional en al ELP sessies in je bedrijf uitvoert, 
zijn je oefensessies gewoon het oefenen van een andere manier van coaching, maar met dezelfde 
risico's, ervan uitgaande dat je werkt op de locatie waar je normaal ook werkt en met dezelfde 
paarden. In dit geval worden de oefensessies naar alle waarschijnlijkheid gedekt door je 
verzekering en mag je er dus een vergoeding voor vragen. Het is nog steeds belangrijk om dit bij je 
verzekeraar na te vragen!   
 
In dit geval ben je ook nog steeds verplicht om je oefenclient te laten weten dat het een 
oefensetting is waarin je werkt met nieuw materiaal om een kwalificatie te behalen. Het kan dus 
zijn dat je voor de oefensessies een iets lagere vergoeding wilt vragen dan gebruikelijk. 
 

d. Je bent een professionele paardentrainer en/of paardrijinstructeur en hebt 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die deze werkzaamheden dekt. 
 
Als je paardrijdinstructeur bent en verzekerd bent voor het geven van paardrijlessen, zal je 
verzekering naar alle waarschijnlijkheid ook ELP coaching dekken (of dit nu op je eigen locatie is 
met je eigen paarden, of dat je een faciliteit en paarden huurt). Het is nog steeds belangrijk om dit 
zorgvuldig te controleren met je verzekeraar!  
 
In dit geval ben je nog steeds verplicht om je oefenclient te laten weten dat je in opleiding bent tot 
ELP coach en dat dit een oefensetting is om je kwalificatie te behalen. Je kunt voor de sessie een 
normale rijlesprijs in rekening brengen.   
 
 
Onthoud: hoe goed je ook verzekerd bent, het belangrijkste advies om op elk moment veilig met 
paarden te kunnen werken, komt van het in verbinding staan met je eigen lichaam, buikgevoel en 
het paard. Hoewel je je buikgevoel niet kan zien als een vervanging voor een professionele 
verzekering, is het wel je natuurlijke waarschuwingssysteem, dus belangrijk om er onder alle 
omstandigheden goed naar te luisteren.   
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