AFRICHTING-/TRAININGSOVEREENKOMST STAL DE VOORSPRONG

ONDERGETEKENDEN:
Bedrijfsnaam:
Stal de Voorsprong
Vertegenwoordigd door: Lianne Jannieke Koopmans
Adres stalaccomodatie: Nijversheidsweg 41
Postcode:
7921 JH
Plaats:
Zuidwolde
Telefoon:
0610957395
Hierna te noemen: ‘de africhter/trainer’,
EN
Naam:
…………………………………
Adres:
…………………………………
Postcode:
…………………………………
Woonplaats:
…………………………………
Telefoon:
…………………………………
Hierna te noemen: ‘de eigenaar’,
PAARD :
Naam:
Geboortedatum:
Afstamming:
Geslacht:
Chipnummer:

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In aanmerking nemende dat:
• De eigenaar bevoegd is, voor zover er sprake is van meerdere eigenaren, deze
overeenkomst te sluiten en in staat is de daaruit voortvloeiende verplichtingen
na te komen.
• Het bij het paard behorende paspoort tijdens de trainingsperiode bij de
africhter/trainer is.
• De eigenaar voldoende bekend is met de kwaliteiten van de africhter/trainer
en daarin vertrouwen stelt.
• Partijen de wens hebben schriftelijk de afspraken vast te leggen.
• Op alle diensten van Stal de Voorsprong haar algemene voorwaarden van
toepassing zijn die Stal de Voorsprong de eigenaar heeft overhandigd en
tevens vindbaar zijn op de website van Stal de Voorsprong.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1. – DOEL
De africhter/trainer neemt het op zich – voor zover de capaciteiten van het paard dit
toelaten – het paard naar een hogere graad van africhting te brengen, waaronder
mede wordt verstaan het zadelmak maken van het paard. Op de africhter/trainer rust
hierbij een inspanningsverplichting.
Artikel 2. – DUUR
De duur van de africhting-/trainingsperiode wordt in onderling overleg tussen de
africhter/trainer bepaald en kan bij onderlinge overeenstemming te allen tijde
worden verlengd. De overeenkomst kan door elk van de partijen, zowel schriftelijk als
mondeling, worden beëindigd.
Het paard wordt verwacht voor aanvang van de training op: ...................................
Artikel 3. – VERGOEDING
Voor de duur van de training tot aan het moment waarop het paard de stal verlaat is
de eigenaar een wekelijkse vergoeding voor stalling- en trainingskosten verschuldigd
aan de africhter/trainer ter hoogte van €........................ (Tariefswijzigingen
voorbehouden). De eigenaar ontvangt hiertoe van de africhter/trainer een factuur
welke binnen 7 dagen na dagtekening voldaan dient te zijn. Bij het ophalen van het
paard dienen alle facturen voldaan te zijn. Deze factuur kan naast deze vaste
vergoeding eventuele méérkosten omvatten, zoals bijvoorbeeld de doorbelasting van
inschrijfgelden voor wedstrijden, medicijnen en dierenartskosten.
Artikel 4. – AANSPRAKELIJKHEID
1. De africhter/trainer zal op professionele wijze het welzijn van het paard
waarborgen.
2. De eigenaar van het paard draagt steeds het risico van de eventuele schade aan
het paard en/of aan derden, veroorzaakt door het paard.
3. De eigenaar is op de hoogte van het feit dat deze hiervoor over een adequate
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dient te beschikken en heeft deze
afgesloten. Op verzoek wordt hiervan een afschrift aan de africhter/trainer verstrekt
door de eigenaar.
4. Het is eigenaar bekend dat het paard daarnaast tegen schade(s) verzekerd kan
worden. Desgewenst dient eigenaar hiervoor zelf zorg te dragen.
Artikel 5. – WEDSTRIJDEN
1. Eigenaar kan de africhter/trainer de opdracht geven het paard uit te brengen op
wedstrijden en/of andere sportevenementen. Ook tijdens wedstrijden rust op
africhter/trainer een inspanningsverplichting.
2. De eigenaar vergoedt de kosten voor deze deelname aan africhter/trainer (zie
artikel 3).

3. De eigenaar is ook tijdens enig vervoer van het paard en tijdens wedstrijden op
terrein van derden verantwoordelijk voor eventuele schade aan paard en/of derden
(zie artikel 4).
4. Het eventuele prijzengeld komt de africhter/trainer toe.
Artikel 6. - VERKOOP PAARD
Het is africhter/trainer in voorkomende gevallen toegestaan eventuele
geïnteresseerden in het paard informatie te verschaffen over het paard, tenzij de
eigenaar aangeeft dat dit niet is toegestaan.
Op deze overeenkomst zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden zijn u ter beschikking gesteld.
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend te .........................
op datum ..................................
Namens africhter/trainer:

Voor akkoord(eigenaar):

.......................................

.......................................

