Ruiterkampovereenkomst

Ondergetekenden:
1. Manege ‘t Hoogt, gevestigd te Utrecht aan de Gageldijk 103a, hierna te noemen “het
ruitersportcentrum”;
en
2. Naam:
……………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………
Postcode:
…………………………………………………………………………………….
Woonplaats:
……………………………………………………………………………………
Geboortedatum: .. – .. – ....
Telefoon thuis: …………………………………………………………………………………
Mobiel: ……………………………………………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………
Ruiterpaspoortnummer: ………………………………………………………,
En (indien minderjarig)
3. Gegevens ouder / voogd of verzorger:
Achternaam:………………………………………………………………………………
Voornaam:…………………………………………………………………………………
Telefoonnummer voor bereikbaarheid: 1.
………………………………………………….
2.
……………………………………………………
hierna te noemen de klant;
De partijen

Manege ‘t Hoogt gevestigd Gageldijk 103a te Utrecht, verder te noemen het ruitersportcentrum, 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:
Beide partijen nemen het volgende in aanmerking
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Het ruitersportcentrum is aangesloten bij de FNRS;
Het ruitersportcentrum beschikt over een sportaccommodatie die ingericht en bestemd is
voor de beoefening van de paardensport;
Het ruitersportcentrum beschikt ook over paarden ten behoeve van de
paardensportbeoefening;
De klant beoefent de paardensport (op recreatief niveau);
Het ruitersportcentrum organiseert voor kinderen vanaf 8 jaar tijdens
vakantieperioden/weekends ruiterkampen;
De partijen achten het wenselijk hun afspraken met betrekking tot het ruiterkamp
schriftelijk vast te leggen;
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Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1 Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen die het ruitersportcentrum in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan
deze akte gehechte algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft
genomen van de toepasselijke algemene voorwaarden, een exemplaar hiervan heeft ontvangen, de strekking van deze algemene voorwaarden kent en zich bewust is van de beperkingen van de aansprakelijkheid van het ruitersportcentrum die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen en met deze algemene voorwaarden instemt.

Artikel 2 Inhoud van de overeenkomst

1. Het ruitersportcentrum organiseert een ruiterkamp waarbij een groep kinderen voor een
bepaalde tijd, intern op het bedrijf van de stalhouder verblijft. Tijdens het ruiterkamp worden
recreatieve en educatieve activiteiten ondernomen.
2. Het ruitersportcentrum zorgt voor overnachtingsmogelijkheden, sanitaire voorzieningen en drie
maaltijden per dag.

Artikel 3 Verplichtingen ruitersportcentrum

1. Het ruitersportcentrum zorgt tijdens de activiteiten van het ruiterkamp voor deskundige
begeleiding en zorgt tevens voor voldoende toezicht op de ruiter.
2. De paardrijlessen of buitenritten tijdens het ruiterkamp vinden plaats door of onder begeleiding
van instructeurs of begeleiders die beschikken over de daarvoor benodigde diploma’s dan wel ten
minste over aantoonbare deskundigheid en ervaring.
3. Het ruitersportcentrum zorgt ervoor, dat op zijn bedrijf en ook tijdens activiteiten op andere
locaties, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en
nageleefd.

Artikel 4 Verplichtingen ruiter en gedragsregels
1. De ruiter is verplicht tijdens alle paardrijactiviteiten deugdelijke rijkleding te dragen,waaronder
een veiligheidshelm, rijbroek en rijlaarzen of rijschoenen (jodphurs).
2. De ruiter is gehouden om tijdens het ruiterkamp de aanwijzingen en instructie van de
begeleider(s) op te volgen.
3. De ruiter is gehouden de door de stalhouder gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van het ruitersportcentrum.
4. Het ruitersportcentrum heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen overhandigd
en de klant en de ruiter hebben van de inhoud hiervan kennis genomen.

Artikel 5 Klanten

1. De klant heeft de navolgende rijervaring:

…….. geen rijervaring
…………jaar manegelessen (en wedstrijdervaring dressuur/springen, klasse……)
…………jaar eigen paard/pony (wedstrijdervaring dressuur/springen, klasse…...)
ruiterpaspoort niveau…………….
anders, nl………………………………………………………………………….

2. De volgende medische bijzonderheden zijn voor de klant van toepassing:
medicijngebruik:……………………………………………………………..
dieet:………………………………………………………………………………
allergieën:………………………………………………………………….....
anders, namelijk……………………………………………………………
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Artikel 6 Verplichtingen klant en gedragsregels

De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven.
Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van het ruitersportcentrum. De klant is er tevens
verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

Artikel 7 Prijs en betaling

De prijs bedraagt € 325,- inclusief btw.
De betaling van de overeengekomen prijs geschiedt bij vooruitbetaling en wel voor aanvang van het
ruiterkamp, door betaling aan het ruitersportcentrum middels storting op bankrekeningnummer NL56
RABO 0169 2647 26 ten name van V.O.F. Manege ‘t Hoogt te Utrecht.
De klant is gehouden om bij het sluiten van deze overeenkomst een bedrag van € 175,- als
aanbetaling te voldoen.
Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk

Artikel 8 Paarden

Het paard waarmee de ruiter aan het ruiterkamp deelneemt betreft:
O een paard van de stalhouder, waarbij de stalhouder een paard voor de ruiter uitkiest, dat past bij de
ervaring en het postuur van de ruiter;
O anders, namelijk:............................................................................................

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Het ruitersportcentrum is, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, niet
aansprakelijk voor schade tengevolge of naar aanleiding van deze overeenkomst, noch
contractueel noch buitencontractueel.
2. Het ruitersportcentrum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet
in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan
aanwijzingen in dat kader van of namens het ruitersportcentrum.
3. Het ruitersportcentrum is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze is ontstaan
door handelingen van het ruitersportcentrum of diens ondergeschikten of hulppersonen, die in
ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het
bedrijf door de het ruitersportcentrum dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet
of bewuste roekeloosheid van het ruitersportcentrum of diens ondergeschikten of hulppersonen.
4. De aansprakelijkheid van het ruitersportcentrum voor is te allen tijde beperkt tot het bedrag
waarvoor de het ruitersportcentrum redelijkerwijs geacht kan worden zich te verzekeren en
waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dit bedrag wordt verminderd met het
bedrag dat wordt uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en
uitkering dat aan het bezit van het KNHS lidmaatschap in combinatie met het ruiterpaspoort van
de klant gekoppeld is.

Artikel 10 Risico-acceptatie klant en verzekering

1. De klant is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het
omgaan met paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee
samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich te allen tijde en onder alle
omstandigheden kan manifesteren.
2. Gelet op het bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de klant ook bekend met de kans op ongevallen
waarbij hij letsel kan oplopen en waardoor hij schade kan lijden, al dan niet in ernstige mate en
in blijvende vorm.
3. De klant is, gelet op het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde, gehouden zich voor de
genoemde risico’s minimaal te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en
ziektekosten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegens de het ruitersportcentrum en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het
doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden. De klant dient al zijn roerende zaken die op het bedrijf
van het ruitersportcentrum verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede
dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te
houden. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft het ruitersportcentrum het recht om
inzage in de polis te verlangen.
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Artikel 12 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

Op alle rechtsbetrekkingen die het ruitersportcentrum in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de
algemene voorwaarden van FNRS ten behoeve van haar leden, KNHS en FNRS- ruiterpaspoort van
toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van
de toepasselijke algemene voorwaarden, deze heeft ontvangen en de strekking van deze algemene
voorwaarden kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheid)risico’s die aan deze algemene
voorwaarden verbonden zijn.
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in deze akte, nu voor het aangaan van onderhavige
overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de klant, de toestemming van de ouders of de wettelijke
vertegenwoordigers is vereist.
Aldus in tweevoud getekend te ………………………………..op …………..20....
Het ruitersportcentrum

De klant

(Indien van toepassing de wettelijke
vertegenwoordiger(s)/
ouders/verzorgers/voogd)

V.O.F. Manege ‘t Hoogt
L. de Koning

Naam:…………………………..

Handtekening:

Handtekening:

Kruis aan in welke week je bij ons op kamp wil komen:
Ponykamp:
o Zondag 28 april t/m 4 mei 2019
o Zondag 21 juli t/m 27 juli 2019
Jeugdkamp:
o Zondag 28 april t/m 4 mei 2019
(zondag aankomst tussen 15u en 16u, zaterdag ophalen tussen 10u en 11u)
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