
JB Horses 

Algemene voorwaarden Simple lease.                                                                                          

Artikel 1                                                                                                                                                                   
1.1 De eigenaar zal de pony/paard voor gebruiker gedurende onbepaalde tijd beschikbaar 
stellen.   

1.2 Gebruiker mag de pony/paard zien als eigen huur pony en gebruiken voor doeleinden 
zoals dressuur, spring  en recreatieve doeleinden en de pony/paard is bij aanvang van deze 
overeenkomst geschikt voor die doelen indien er bijzonderheden zijn zal dit vooraf 
besproken zijn en vermeld worden in artikel 4.1. De gebruiker mag de pony/paard niet 
gebruiken voor extreme takken van de sport zoals cross en renbaan activiteiten. 

1.3 Gebruiker is gehouden met goede intentie voor de pony/paard van de eigenaar te zorgen 
en de pony/paard de nodige voeding, aandacht, beweging en een juist onderkomen te 
geven. 

1.4 Gebruiker is gehouden aan het op tijd ontwormen en inenten van de pony/paard. Het 
ontwormen dient minstens twee keer per jaar maximaal drie keer per jaar gegeven te 
worden. Dit gaat vooraf in overleg met de eigenaar. Het enten dient een keer per jaar 
minstens een week voor de verloop datum in het paspoort gegeven te worden.                                          

              Artikel 2                                                                                                                                                                                              
2.1 Alle medische kosten aan de pony/paard zijn voor rekening van gebruiker, Hiermee word 
bedoeld wanneer de pony/paard krijgt te maken met: De dood, Noodslachting/noodzakelijke 
euthanasie, het onbruikbaar worden en onvruchtbaar worden door een ongeval en/of door 
een ziekte, door brand, ongeval door transport, aanrijding,  uitbreken stal / weide, 
verdrinking, blikseminslag, behandeling moet ondergaan voor koliek, kwaadwilligheid door 
derden. Ook schade die veroorzaakt is door onzorgvuldig handelen zijn dus voor rekening van 
de gebruiker. ( Het is mogelijk om een pony/paard te verzekeren kijk daarvoor op 
www.paardenverzekeraar.nl ) 
 
2.2 Gebruiker betaalt dus ook de tandarts behandelingen het ontwormen, inenten en 
bekappen/beslaan van de pony/paard.       

2.3 Gebruiker betaald de transportkosten voor de pony/paard en indien eigenaar op bezoek 
moet komen, dient gebruiker mee te dragen in de kosten die hiervoor gemaakt worden door 
middel van kilometer vergoeding. Deze bedragen €1,- de kilometer. 

Artikel 3                                                                                                                                                                
3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan door ieder der 
partijen worden opgezegd, de opzegging van de overeenkomst moet altijd schriftelijk gedaan 
worden op de eerste dag van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden.  

3.2. De eigenaar is gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien 
zwaarwegende redenen hen daartoe nopen. 
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Artikel 4                                                                                                                                                                  
4.1 Bij aanvang van deze overeenkomst is de pony/paard bekend met de volgende 
aandoeningen:…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… (e.e.a. voor zover van 
toepassing). 

4.2 De eigenaar en de gebruiker zijn gehouden elkaar te informeren omtrent relevante 
aandoeningen en of blessures van de pony/paard en van alle andere bijzonderheden die aan 
de pony/paard opvallen. 

4.3 In het geval de pony/paard een aandoening krijgt of geblesseerd raakt gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst, zal de gebruiker met de eigenaar de zorg voor de 
pony/paard voorop stellen en in overleg beslissingen nemen over eventuele behandelingen. 
Indien de aandoening zodanig is dat de pony/paard niet meer geschikt is voor het 
gebruiksdoel zoals overeengekomen is in artikel 1.2, zullen eigenaar en gebruiker tezamen 
beslissingen nemen, waarin het welzijn van de pony/paard voorop staat. In voorkomend 
geval beslist de eigenaar over leven en dood. 

Artikel 5                                                                                                                                                                 
5.1 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker of derden oplopen door de 
pony/paard, welke is veroorzaakt tijdens de duur van de overeenkomst.  

5.2 De eigenaar blijft bezitter van de pony/paard. 

5.3 Gebruiker dient voor de duur van deze overeenkomst zorg te dragen voor een WA 
verzekering voor de pony/paard. Een kopie van de polis wordt bij ingang van deze 
overeenkomst door hem/haar aan eigenaar overhandigd.  

5.4 Gebruiker vrijwaart hierbij tevens eigenaar onverkort en onherroepelijk voor alle schade 
die de pony/paard gedurende de duur van deze overeenkomst aan derden en/of aan 
eigendommen van derden toebrengt. 

5.5 Het is gebruiker zonder schriftelijke toestemming van eigenaar niet toegestaan deze 
overeenkomst aan derden over te dragen. 

5.6 De pony/paard blijft zolang als deze niet officieel is overkocht eigendom van JB Horses, 
en mag dus niet doorverkocht worden aan derden. 

5.7 Voor het lease van een pony/paard word een borgsom gehanteerd van €500,- dit bedrag 
krijgt u terug na beëindiging van het lease overeenkomst en het netjes overdragen van de 
pony/paard. 

Artikel 6                                                                                                                                                                     
6.1 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren eigenaar en gebruiker een 
exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen, deze te kennen, akkoord te gaan 
met het daarin gestelde en de terzake gemaakte afspraken te zullen naleven. 

Artikel 7                                                                                                                                                                       
7.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.  

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Hardinxveld-Giessendam op  

               ………………………….  

 

Naam (eigenaar):                                                                                  Naam (gebruiker):  


