Trainingsovereenkomst ‘Stal Vreedenburgh’
(in te vullen met blokletters en elke bladzijde paraferen !!)
Ondergetekenden,
1. Stal Vreedenburgh, gevestigd te Dalen (7751 AM), aan de Emmerweg 43, hierna te noemen
‘Opdrachtnemer’.
2. Client volgens de gegevens op de eerste factuur ontvangen per e-post door de betreffende
cliënt, hierna te noemen ‘opdrachtgever’.
Nemen het volgende in aanmerking
A) De Stal exploiteert een training, handels- en pensionstal voor paarden. Zij stelt in die
hoedanigheid op grond van de overeenkomst van training, boxen ter beschikking aan
derden, die hun paard dan hij haar trainen. Het bedrijf is gevestigd te Dalen aan de
Emmerweg 43. Deze trainings overeenkomst treedt in werking zodra de eerste betaling
van cliënt is ontvangen. Zie hiervoor de algemene voorwaarden op de website van de
Stal. Ook deze trainings overeenkomst is te vinden op de website. De cliënt zal hierover
bij het eerste contact worden geïnformeerd.
B) Eigenaar heeft eigendom van, of heeft anderszins rechtsgeldig de beschikking over het
paard, genoemd in de eerste ontvangen factuur gericht aan cliënt.
C) Eigenaar wenst het paard bij de Stal te laten trainen.
D) Partijen wensen de door hen gemaakte afspraken in deze overeenkomst vast te leggen.
En komen het volgende overeen
Artikel 1

Stalling en training

1.1 Opdrachtgever zal het hierboven omschreven paard zoals genoemd op de eerste factuur
verstuurt door opdrachtnemer aan opdrachtgever, afgeven op het adres waar de stal van
Opdrachtnemer is gevestigd, gelijk Opdrachtnemer het paard van Opdrachtgever in ontvangst
zal nemen. Het paard zal door Opdrachtnemer gehuisvest worden op haar stal te Dalen.
Opdrachtnemer zal het paard naar beste eer en geweten huisvesten, verzorgen en trainen.
Zonder overleg met Opdrachtgever mag Opdrachtnemer het paard niet elders stallen,
behoudens dringende medische redenen.
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1.2 Het paard heeft de leeftijd waarop het beleerd moet worden. Opdrachtnemer zal het paard
trainen zoals overeengekomen.
1.3 Het paspoort van het paard zal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter hand worden
gesteld bij aankomst van het paard bij de stal.
1.4 Het is aan de Opdrachtnemer om te beslissen wie van de stalruiters het paard zal africhten en
berijden. Zij is hierin volledig vrij. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever regelmatig op de hoogte
houden van de vorderingen van het paard.
1.5 Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat het paard dagelijks beweging krijgt. Opdrachtnemer
zal er voorts zorg voor dragen dat het paard de nodige zorg krijgt. De prijs van ruwvoer en 2 kg
krachtvoer is bij de prijs inbegrepen. Indien het paard volgens een bijzonder dieet gevoerd
moet worden of bijzondere supplementen toegediend moet krijgen, geschiedt dit voeren of
toedienen in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2

Kosten

2.1 De kosten van onderhoud, verzorging, voer, stalling en africhting gedurende deze periode
komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen: € overeengekomen prijs
/maand incl. BTW.
De kosten voor hoefsmid, dierenarts en wedstrijden zullen apart worden gefactureerd voor
zover deze in eerste instantie door opdrachtnemer zijn voldaan. Er wordt naar gestreefd dat
deze kosten rechtstreeks gefactureerd worden aan de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever wenst dat het paard uitgebracht wordt op wedstrijden, dan zullen de
kosten hiervoor apart in rekening worden gebracht. Hierbij moet worden gedacht aan km
vergoeding, uren besteed aan rijtijd en wedstrijd, inschrijfgelden plus eventuele andere
bijkomende kosten. Zie artikel 4.

2.2 Het trainingsbedrag dienst maandelijks te worden voldaan op bankrekeningnummer
NL94 RABO 0121283283 t.n.v. Stal Vreedenburgh BV onder vermelding van het factuurnummer.

Het trainingsbedrag dient te zijn voldaan voor aanvang van de periode waarvoor de betaling
geldt.
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2.3 Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever een rente van 1% per maand samengesteld op
jaarbasis verschuldigd, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer gebruik te maken van
de andere haar toekomende rechten, waaronder opzegging van de overeenkomst en/of
uitoefenen van een retentierecht.
2.4 Opdrachtnemer is gerechtigd het trainingsbedrag te verhogen indien het niveau van de
voorzieningen daartoe aanleiding geeft. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd eventuele wijziging
van de omzetbelasting aan de Opdrachtgever door te berekenen. Opdrachtnemer is in ieder
geval gerechtigd het trainingsbedrag eenmaal per jaar te verhogen. Opdrachtnemer dient deze
verhoging op voorhand schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen.
2.5 De Opdrachtnemer is gerechtigd bij niet tijdelijke betaling deze overeenkomst te ontbinden.
Artikel 3

Duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan door ieder der partijen
schriftelijk worden opgezegd, zulks tegen de eerste dag van een maand, met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand.
3.2 Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien zwaarwegende redenen
hen daartoe nopen. Opdrachtnemer zal in deze gevallen nimmer gehouden zijn enige schade,
die Opdrachtgever dientengevolge zou lijden, te vergoeden.
3.3 Opdrachtgever heeft in geval van prijsverhoging als genoemd in artikel 2.3 het recht om het
contract tegen het einde van de maand op te zeggen, zulks zonder gebonden te zijn aan de
opzegtermijn als bedoeld in artikel 3.1.
Artikel 4

Wedstrijden

4.1 Opdrachtnemer zal het paard uitbrengen op wedstrijden en/of keuringen, indien het paard daar
in de africhting aan toe is en opdrachtgever dat wenst. Wedstrijden en/of keuringen worden in
overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vastgesteld. Opdrachtgever kan
Opdrachtnemer verbieden aan een evenement deel te nemen met het paard, maar
Opdrachtnemer niet verplichten daaraan deel te nemen.
4.2 De kosten van deelname aan evenementen, waaronder begrepen de kosten van transport naar
evenementen, verblijfkosten, inschrijfkosten en bijkomende kosten, zullen aan Opdrachtgever
worden doorberekend. Eventueel verworven prijzengeld tot een bedrag van €25,00 zal aan
Opdrachtnemer toekomen. Indien een hoger bedrag aan prijzengeld wordt gewonnen, wordt dit
meerdere bij helften tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer verdeeld (50% - 50%).
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Artikel 5

Gezondheid

5.1 Bij aanvang van de stalling dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een geldig
vaccinatieboekje te kunnen tonen.
5.2 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor de periodieke entingen en ontwormingen van het paard. De
kosten hiervan zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend.
5.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer te informeren omtrent relevante aandoeningen
en/of blessures van het paard. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op de hoogte te
stellen van medicijnen die het paard toegediend krijgt of allergieën die het paard heeft
(ongeacht of het paard daarvoor behandeld wordt).
5.4 Opdrachtnemer heeft het recht, doch niet de plicht, om in geval van ziekte van het paard de
hulp van een veearts in te roepen. Indien mogelijk zal Opdrachtnemer daartoe eerst overleg
voeren met Opdrachtgever. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is en spoed
geboden is, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis te stellen
van de situatie met betrekking tot het paard.
5.5 Indien het paard op enig moment een stalondeugd blijkt te hebben, is Opdrachtgever gehouden
het nodige te doen teneinde te voorkomen dat Opdrachtnemer hierdoor schade lijft.
Opdrachtnemer is – indien Opdrachtgever naar het inzicht van Opdrachtnemer niet het nodige
doet deze schade te voorkomen – gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen. Indien
Opdrachtnemer schade lijdt die te herleiden is tot de stalondeugd van het paard van
Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor die schade.
Artikel 6

Calamiteiten

6.1 In geval van calamiteiten, waaronder het optreden van aandoeningen en blessures bij het
paard, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.
6.2 Het staat Opdrachtgever vrij het paard voor de verzorging van de aandoening of blessure elders
te stallen. De geldigheid van deze overeenkomst wordt daarmee niet aangetast, terwijl de
verplichtingen, genoemd in de artikelen 1, 2 en 7 worden opgeschort zolang het paard aan de
aandoening lijdt en niet bij Opdrachtnemer gestald staat.
Blijft het paard bij de Opdrachtnemer staan, dan kunnen en worden alle extra kosten in
verband met de aandoening of blessure door Opdrachtnemer in rekening gebracht bij de
Opdrachtgever. Hierbij kan men denken aan quarantaine kosten (huur quarantaine box),
ontsmettingskosten, euthanasie kosten etc. Er wordt naar gestreefd dat deze kosten
rechtstreeks aan de opdrachtgever worden gefactureerd en niet via Stal Vreedenburgh.
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Artikel 7

Verzekering

7.1 Opdrachtgever is verplicht een verzekering ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid te
hebben en te houden waarin de schade die het paard aan derden toebrengt is meeverzekerd
(dit inclusief schade die wordt toegebracht aan Opdrachtnemer en/of haar medewerkers).
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor iedere claim die tegen Opdrachtnemer zal
worden ingesteld door een derde met betrekking tot schade die door het paard is veroorzaakt,
of aansprakelijkheid tgv transport van paard in opdracht van opdrachtgever door
opdrachtnemer.
Artikel 8

Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

8.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door haar toedoen aan het paard wordt
aangebracht, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Opdrachtnemer.
8.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de diefstal van het paard, behoudens gevallen van
opzet zijdens Opdrachtnemer, Opdrachtgever kan het paard hiervoor verzekeren.
8.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden die door toedoen van het paard
is ontstaan. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen de schade die het paard aanricht aan zaken van
Opdrachtnemer en personen die (al dan niet op basis van een arbeidsverhouding) werkzaam zijn
voor Opdrachtnemer, Opdrachtgever is hiervoor aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken dienaangaande.
8.4 Indien enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bestaat, dan is deze beperkt tot het bedrag
dat de aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval uitkeert.
Uitgesloten is uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder
bijvoorbeeld, maar niet alleen, medische kosten, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen
of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever. Opdrachtgever doet
afstand daarvan.
8.5 Opdrachtgever blijft bezitter van het paard als bedoeld in artikel 6:179 BW.
8.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan derden die door toedoen van het paard
is ontstaan buiten de erfgrenzen (bijv. tijdens transport) van Stal Vreedenburgh. Hieronder is
uitdrukkelijk begrepen de schade die het paard aanricht aan zaken van de Opdrachtnemer en
personen die (al dan niet op basis van een arbeidsverhouding) werkzaam zijn voor
opdrachtnemer. Opdrachtgever is hiervoor aansprakelijk en vrijwaart Opdrachtnemer voor
eventuele aanspraken dienaangaande.
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Artikel 9

Bijlagen

9.1 De stal hanteert algemene voorwaarden, een stal- en rijbaan reglement alsmede een rook
reglement. Door de eerste betaling aan Stal Vreedenburgh BV erkent Eigenaar van deze
reglementen/voorwaarden een exemplaar te hebben gelezen op de website van Stal
Vreedenburgh BV, deze te kennen en na te zullen leven. De 3 reglementen/voorwaarden maken
onderdeel uit van deze overeenkomst en overtreding van de reglementen/voorwaarden vormt –
indien deze overtredingen van voldoende zwaarwegend belang zijn – grond voor de Stal de
stallingsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Artikel 10

Domiciliekeuze en toepasselijk recht

10.1 Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen
gesloten overeenkomst(en) en de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het
oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar
Opdrachtnemer is gevestigd.
10.2 Op deze overeenkomst is slechts Nederlands recht van toepassing.

Bijlagen:
- Stal- en rijbaan reglement
- Rook reglement
- Algemene voorwaarden
- Privacy protocol
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