Lesovereenkomst Equini
De partijen
Equini gevestigd op Brugstraat 35 te Vinkel, verder te noemen lesgever, en de klant, op de voorzijde van dit formulier
omschreven;
zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen.
Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst

Artikel 7: Risico-acceptatie

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie
betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigen paard, dan wel het
verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder
toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.
De instructie vindt plaats in een buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten.

1.

Artikel 2: Looptijd
1.
2.

3.

Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de
“Lesovereenkomst Equini’’ en bedraagt een looptijd van 1 maand.
Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na
ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen
dezelfde condities verlengd.
De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden
opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Opzegging door de klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 3: Verplichtingen lesgever
1.

2.

De lesgever die groeps- of individuele lessen verzorgt, beschikt minimaal
over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van
instructie, erkend door de Stichting Veilige Paardensport. Bij inval is het
mogelijk dat de lesgever (nog) niet in het bezit is van een geldig
instructeursdiploma.
De lesgever draagt er zorg voor, dat op haar bedrijf en tijdens instructie op
een andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en
nageleefd.

2.

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het
berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord,
welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee
samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren
voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.
De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of
andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een
paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt
of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander
in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de
hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor
hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit
zal dit risico voor rekening van klant komen. Behoudens de schade die
onder artikel 5 van deze lesovereenkomst valt is de lesgever te allen tijde
alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het
bedrag
waarvoor
hij
zich
voor
dergelijke
schadeveroorzakende
gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk
dekking is verleend.

Artikel 8: Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in dit contract, nu voor het
aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de
klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is
vereist.
Voor akkoord en gezien

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels
1.

2.

3.

De
klant
is
verplicht
de
door
de
lesgever
gestelde
veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn
opgenomen in de reglementen van de lesgever. De klant is er tevens
verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en bezoekers deze
voorschriften naleven.
De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst een afschrift
van de reglementen overhandigd aan de klant. De klant heeft een
afschrift hiervan ontvangen en geparafeerd voor akkoord. De
reglementen maken deel uit van deze lesovereenkomst.
Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds
te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden
bekendgemaakt.

Artikel 5: Lesgeld en betaling
1.

2.

3.

Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van
dit contract is vermeld. De lesgever is gerechtigd om jaarlijks - zonder een
nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen.
De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling door overmaking
op een door de lesgever op te geven bankrekeningnummer, dan wel door
contante voldoening aan de lesgever.
Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Lessen die
uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in overleg met de
lesgever binnen een periode van vier weken worden ingehaald.
4.
Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een
reden dan ook door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, is restitutie van het lopende
abonnement niet mogelijk en blijft de klant betaling van de lessen
verschuldigd. De lesgever is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen
doorgang kunnen vinden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
1.

2.

3.

4.

De lesgever is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade,
daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van
veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en
instructies door of namens de lesgever.
De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade van de klant indien
aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van de lesgever
of diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het
kader van de uitoefening van het bedrijf door de lesgever dient te worden
betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de
lesgever en diens ondergeschikten.
De aansprakelijkheid van de lesgever voor directe kosten en schade, is te
allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de lesgever zich redelijkerwijs
kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft
genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden, deze heeft ontvangen en
retour gegeven, de strekking van deze algemene voorwaarden kent en met name zich
bewust is van de (aansprakelijkheids)risico’s die aan deze algemene voorwaarden
verbonden zijn.
Vinkel, ………………………………… (datum)
Handtekening klant:

Handtekening lesgever:

………………………………………………

………………………………………………

Handtekening vertegenwoordiger(s): (naam)
…………………………………………………………………………………………………………

Lesovereenkomst
Gegevens ouder/verzorger:
Achternaam: ……………………………………..
Voornaam:

……………………………………..

Adres:

……………………………………..

Postcode:

………………………………………

Social Media
Tijdens de lessen en activiteiten worden regelmatig foto's gemaakt. Het kan

Woonplaats: ………………………………………

zijn dat uw kind op een van deze foto's staat. Gaat u akkoord met het delen
van deze foto's op Social Media?

Telefoonnummer: ……………………………….

Ja, ik geef Equini toestemming om foto's te delen op Social Media

Telefoonnummer: ……………………………….

waarop mijn kind staat.
Emailadres: ……………………………………….
Nee, ik geef Equini geen toestemming om foto's te delen op Social
Media waarop mijn kind staat.

Gegevens deelnemer:
Achternaam: ……………………………………….
Voornaam: ………………………………………….
Geboortedatum:………………………………….
(indien in het bezit van)
Telefoonnummer:

………………………………………..

Emailadres:

……………………………………….

Veiligheidsvoorschriften /
reglementen

Keuze aankruisen
Les

Omschrijving

Prijs
maand *

Rijles privé

1x per week

€80

Rijles privé

1x per 2 weken

€40

Rijles duo

1x per week

€66

Rijles duo

1x per 2 weken

€33

per

Keuze

* Met uitzondering van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen
geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op
het paard.
* Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te
worden.
* Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op
veilige afstand van de rijbaan te blijven.
* Honden zijn welkom, mits aangelijnd.
* Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de

Equini heeft het recht ten alle tijde wijziging aan te brengen en brengt u per email
op de hoogte van deze wijziging.

gaten te houden.

* De prijs per maand is gebaseerd op 4 lesweken per maand. Indien er meer of
minder lessen worden gereden door de ingang van een volgende maand worden
deze per maand verrekend.

machines te spelen.

Op de gegeven lessen zijn de bijgesloten voorwaarden en bepalingen van
toepassing. Deze zijn door de ouder/verzorger doorgelezen voor het
ondertekenen van dit formulier.

* Het is niet toegestaan om op foerage (stro-, hooi- en kuilbalen) en
* Niet rennen en schreeuwen op stal.
* Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden en pony’s zonder toezicht
verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en de
stal hiermee heeft ingestemd.
* De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door
de instructeur. De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de lessen.

Akkoord en gezien
Handtekening klant (ouder/verzorger)

Handtekening Equini

Naam:

Lotte Pijpers

* De instructie wordt alleen gegeven door de instructeur. Ouders of gasten
mogen zich tijdens de lessen niet inhoudelijk met de les bemoeien. Daarnaast
mogen kinderen voor, na of tijdens de les ook niet aan andere kinderen
instructie geven bv over hoe om te gaan met een bepaalde pony. Instructie is
altijd op maat van de persoon die les volgt en mag dus alleen gegeven
worden door de instructeur.
* Let op je spullen! Het zoek raken van geld en/of spullen is voor eigen risico.

Vinkel, .............................................. (datum)

Verzeker je eigen spullen.
* Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met
CE-markering en EN- 138:2012 teken te dragen. Verplicht als schoeisel zijn
rijlaarzen, regenlaarzen of de officiële jodphurs met gladde zool in combinatie
met chaps.
* Op- en afstijgen dient in het midden van de rijbaan te gebeuren. De
paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan. Niet afsnijden en
elkaar de ruimte geven bij het passeren.
Akkoord en gezien
Handtekening klant (ouder/verzorger deelnemer)

......................................... (datum)

