Leasecontract zonder exclusief gebruik van het paard/ de pony
ONDERGETEKENDEN:
1
Ruitersportcentrum Manege Meulendijks, gevestigd te Heeze, kantoorhoudende aan
Strabrechtseheideweg 6, 5591 TZ te Heeze, in deze vertegenwoordigd door mevrouw L. Stareng,
verder te noemen "eigenaar";
en
2
[naam], wonende aan de [straat], [postcode] te [plaats], geboren op [geboortedatum],
verder te noemen "leaseklant".
NEMEN IN AANMERKING DAT:
Eigenaar en leaseklant een overeenkomst wensen aan te gaan en de bepalingen daarvan schriftelijk
wensen vast te leggen.
ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1

Algemene bepalingen

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing zolang de eigenaar een leaseovereenkomst heeft met de
leaseklant.
1.2 De overeenkomst geldt voor 1 maand, ingaande vanaf de eerste dag van de maand na het
tekenen van de overeenkomst tussen eigenaar en leaseklant.
1.3 Het contract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij de leaseklant een maand van tevoren schriftelijk,
of per e-mail, kenbaar maakt dat het contract beëindigd wenst te worden.
1.4 De eigenaar kan, ten allen tijde en zonder opgaaf van redenen, het contract ontbinden.
Artikel 2
2

Het paard

Eigenaar en leaseklant zijn overeengekomen dat <naam paard>, verder de noemen “het paard”
ter beschikking staat van de leaseklant op de in lid 2.1 afgesproken dagen en tijden.
Dit betekent dat er geen andere ruiters op het paard mogen rijden, dan de leaseklant.

2.1 Het paard is niet voor exclusief gebruik. De eigenaar kan het paard gebruiken wanneer hij dit
wenst, behalve op de in lid 2.2 genoemde tijden, welke in overeenstemming met de leaseklant
zijn vastgelegd.
2.2 Het paard staat ter beschikking van de leaseklant op:
<Dag 1>, < Tijd>
<Dag 2>, <Tijd>
<Dag 3>, <Tijd>
De ruiter rijdt in de manegeles op: <Dag1, Tijd>; <Dag2, tijd>; <Dag3, tijd,>

2.3 De leaseklant is verantwoordelijk voor de verzorging van het paard op de overeengekomen
dagen. Het paard staat een uur voor, of na, de afgesproken tijd vrij voor verzorging door de
leaseklant.
2.4 De eigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoeven en zal tijdig de hoefsmid
laten komen.
2.5 Indien de dierenarts moet worden ingeschakeld wordt dit door de eigenaar geregeld. Mocht de
leaseklant constateren dat het paard een afwijkende gezondheid heeft, of afwijkend gedrag
vertoont, is de leaseklant verplicht dit aan de eigenaar te melden.
2.6 Indien het paard kreupel of ziek is, kan de leaseklant ervoor kiezen een ander paard te rijden in
overleg met de eigenaar. Daarnaast kan de leaseklant kiezen een creditnota te ontvangen. Deze
creditnota is een vergoeding voor de niet gereden dagen ten gevolge van de afwijkende
gezondheid van het paard.
Artikel 3

Het gebruik

3. Het gebruik van het paard is geheel op eigen risico van de leaseklant. De leaseklant
dient zich, indien zonder toezicht van een bevoegd instructeur wordt gereden,
aanvullend te verzekeren.
3.1 Kinderen, jonger dan 14 jaar, zijn verplicht onder toezicht van een instructrice te rijden.
3.2 De leaseklant is overeengekomen met de eigenaar dat de leaseklant, op de in artikel 2
overeengekomen dagen, het paard goed te verzorgd. Onder een goede
verzorging wordt verstaan dat de leaseklant het paard met respect voor het dier behandeld en
rijdt, schoon poetst, de hoeven verzorgd en eventueel wast.
3.3 De leaseklant mag, in overleg met de eigenaar, starten op KNHS, FNRS en onderlinge
wedstrijden op het terrein van de eigenaar. Dit is niet bij de, in artikel 5.2 overeengekomen prijs,
inbegrepen.
3.4 Het is toegestaan privélessen te nemen bij de instructrices, welke werkzaam zijn voor de
eigenaar. De prijs voor een privéles wordt vastgesteld met de betreffende instructeur.
3.5 Indien de leaseklant in het bezit is van een Ruiterbewijs of CBR3 certificaat, mag de leaseklant
buiten het terrein van de eigenaar rijden met het paard. Indien de leaseklant niet in het bezit is
van een geldig ruiterbewijs is de leaseklant verplicht onder begeleiding van een bevoegd
instructeur, of een ruiter welke in het bezit is van een Ruiterbewijs, buiten het terrein van
de eigenaar te rijden.
3.6 Springlessen- neem dan contact op met Lynn Stareng. Leasepaarden mag nooit springen zonder
toestemming van eigenaar.

Artikel 4

Het harnachement

4.1 De leaseklant is verplicht het harnachement te gebruiken wat de eigenaar ter beschikking stelt.
Het is niet toegestaan een eigen harnachement te gebruiken.
4.2 Het harnachement van het paard dient na gebruik schoon opgeborgen te worden, in
de zadelkamer van de eigenaar.
4.3 Voor vast lease klanten ( dus lease over langere periode dan 2 maanden)heeft de leaseklant
recht op een gedeelde kast. Deze is bestemd voor het opbergen van
de persoonlijke spullen van de leaseklant, dus niet de spullen van de eigenaar. Deze wordt aan
de leaseklant toegewezen zodra er een beschikbaar is.
Artikel 5

Kosten

5.1 De leaseklant is verplicht de betaling te voldoen voor de eerste dag van de maand. De betaling
geschiedt middels <automatisch incasso. / contante betaling. >
5.2 De leaseklant is met de eigenaar overeengekomen €174.- per maand te betalen. (12 ritten)
Of €116.- per maand te betalen. (8 ritten)
5.3 Jaarlijks, op 1 januari, mag de eigenaar de prijs aanpassen. Dit dient de eigenaar een maand
tevoren aan de leaseklant mede te delen.
Dagtekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Heeze op <datum + jaartal>
Eigenaar

Leaseklant

Lynn Stareng
Namens, RSC Manege Meulendijks

<naam leaseklant>

Indien de leaseklant jonger dan 18 jaar is, dient deze overeenkomst getekend worden door de
wettelijke vertegenwoordiger.
Wettelijke vertegenwoordiger
<Naam wettelijke vertegenwoordiger>

___________________________

