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OPFOKPERIODE 
De zomerperiode (weide) loopt van 1 Mei tot en met 30 september. 
De winterperiode (stal) loopt van 1 Oktober tot en met 30 April. 
Onder voorbehoud van het weer. De stalhouder bepaald ten alle tijden of de paarden op stal 
of op de weide kunnen. 
 
PAARDENPASPOORT 
De klant verplicht zich het paspoort behorende bij de in deze overeenkomst genoemde 
paard/ pony gedurende de contractperiode achter te laten bij de stalhouder. Ook zal de 
genoemde pony/ paard geregistreerd moeten worden in het I & R systeem dit word door 
stalhouder verricht. 
 
LEVERING VAN VOER EN VOEDING 
De stalhouder levert aan de klant eerste kwaliteit ruwvoer, daarnaast bied de 
pensionstalhouder kwaliteitsvol krachtvoer aan. Zelf bijvoeren kan, maar alleen apart van de 
rest van de kudde gegeven worden en indien de rest hierdoor niet van slag raakt. Eigen voer 
dient thuis te worden opgeslagen. 
Alleen stalhouder en toegewezen personeel draagt zorg aan het voeren van hooi/brok aan 
de paarden in de opfok en pension gedeelte. 
 
HOEFSMID/DIERENARTS 
Het veulen/jaarling/pony/paard dient bij aankomst netjes bekapt te zijn en 2 weken voor 
aankomst op stal te zijn ontwormd of op basis van een aantoonbaar mestonderzoek 
wormvrij te zijn bij aankomst. Indien leeftijd er naar is word het gewaardeerd als het paard 
voor komst gevaccineerd is tegen Influenza, Rhino en Droes. 
Tevens word er verklaard dat het paard op het moment van aankomst op het opfokbedrijf 
het paard uit een ziektevrij bestand komt en geen besmettelijke ziekte(s) met zich 
meedraagt.  
En heeft bij aankomst meegekregen: een passend halster en draagt deze over aan 
stalhouder. 
 
Alle veulens/jaarlingen/pony’s/paarden worden vier keer in het jaar onderhouden met een 
bekapping door onze hoefsmid. Jaarlijks gevaccineerd, elk voorjaar word er mestonderzoek 
gedaan en zo nodig ontwormt en ieder najaar word er preventief ontwormt. 
Iedere paarden eigenaar is geheel vrij om (extra) de hoefsmid en/of dierenarts voor 
haar/zijn paard te laten komen om deze te laten behandelen. 
Hierbij dient de paardeneigenaar dan wel zelf aanwezig te zijn en dit in overleg te doen met 
de stalhouder. 
 
Indien het paard onverhoopt (acuut) medische zorg nodig heeft, en de eigenaar van het 
paard is niet te bereiken, dan handelt de staleigenaar alsof het een van zijn eigen paarden 
betreft. Naar eigen inzicht wordt eventueel een dierenarts geroepen of een bezoek aan de 
kliniek verricht en een beslissing genomen die ten goede komt aan de gezondheid van het 
paard. 
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VERZORGING/BEHANDELING 

Doordat de Paarden/ pony’s in de winters in de uitloopboxen staan krijgen zij al hun 
dagelijkse beweging. Eventuele extra zorg, training, medicatie en/of behandeling van het paard 
kan in overleg door ons worden uitgevoerd.  
 
De paardeneigenaar kan het paard altijd bezoeken, binnen de openingstijden van de 
opfokstal. Met feestdagen zijn er aangepaste openingstijden. 
De winter periode Ma t/m Zo: 9:00-14:00. 
De zomer periode Ma t/m Zo: 9:00-20:00. 
Het is niet langer toegestaan dat er gebruik gemaakt kan worden van alle faciliteiten op het 
terrein, denk hierbij aan de was/poetsplaats, longeerkraal en rijbaan.  
Mogelijkheden tot verzorging van jou paard in onze opfok: poetsen in de stal en in het weide 
seizoen op de aangewezen weide daarvoor. Verdere bewegingsvrijheden kunnen uitsluitend 
uitgevoerd worden tijdens onze georganiseerde activiteiten. (Anders dus alleen in de stal of 
weide). 
In de opfok zijn verzorgers niet toegestaan, enkel eigenaar of gezinsleden. Iedere eigenaar 
draagt zelf zorg voor zijn of haar eigen paard samen met de stalhouder. 
Dekens en vliegenmaskers zijn niet toegestaan in de opfok. 
Bij uitbraak van een of andere ernstig besmettelijke ziekte wordt de eigenaar verzocht niet 
op het bedrijf te komen gedurende de herstelperiode, dit om uitbraak elders te voorkomen. 
Wanneer dit aan de orde is wordt de eigenaar van het paard op de hoogte gesteld door de 
stalhouder. 
 
TRAININGEN 
Wij bieden de mogelijkheid om jou veulen/jaarling/pony/paard te laten trainen. Bij alle 
trainingen zal rekening gehouden worden met de leeftijd van het paard. De trainingen 
kunnen per maand gekozen worden, na elke maand word de eigenaar op de hoogte gesteld 
en word er overlegd of het tijd is voor een rust periode een verlenging of een vervolg 
training. 
•Training Basis: Halster mak maken, netjes vast staan, borstelen, voetjes geven. 
•Training Grondwerk: Aanleren op gepaste afstand te staan, netjes mee lopen aan het 
halster en touw, de beginselen van het longeerwerk. 
•Training Zadelmak maken: Kennis laten maken met het harnachement, longeerwerk met en 
zonder harnachement.   
•Training Basis inrijden: Ruitermak maken en doorrijden tot niveau B. 
 
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZERKERING 
•Betreden van het terrein is op eigen risico, tevens de stalling van pony/paard.                                 

•De klant dient al zijn roerende zaken die op het terrein van de stalhouder verblijven zelf te 

verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.                                                                                  

•De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door pony/paard 

aan derden op het terrein van de pensionstalhouder en/ of aan de inrichting van de 

(rij)bakken, stalling en ruimte waar de stallen, wasplaats en overige faciliteiten gevestigd 

zijn.                                                                                                                                                                              

• Stalhouder inclusief stal medewerkers die daar (Vrijwillig) werken, zijn niet aansprakelijk 

voor beschadiging of zoekraken van persoonlijke eigendommen. Dit geld ook voor bezoek 

dat zich op ons terrein bevind voor paard/pony van de klant. 
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PRIJZEN 

Zomer en winter plaatsing 
Veulen/jaarling: €165,- per maand 
Twee en drie jarige: €185,- per maand 
 
Tijdens opfok periode  
Training Basis: €150,- per maand, naast de gebruikelijke kosten. 
Training Grondwerk: €200,- per maand, naast de gebruikelijke kosten. 
Training Zadelmak maken: €300,- per maand, naast de gebruikelijke kosten. 
Training Basis inrijden: €400,- per maand, naast de gebruikelijke kosten. 
 
Buiten de opfok periode worden er pensionstallingskosten berekend. 
 

In de opfokprijs zit inbegrepen: 

Zomer: 
• Weidegang in een kudde samen gesteld door de staleigenaar. 
• Voeding bestaande uit weidegang (gras), water en zo nodig extra ruwvoer.  
• Goed toezicht, alles bevind zich op eigenterrein en woonlocatie.  
• Begeleiding hoefsmid/dierenarts. 
• Onderhouden van de algemene conditie van veulen/paard.  
• Goed onderhoud van de weiden.  
Winter:  
• Groepshuisvesting samengesteld door de staleigenaar. 
• Voeding: ruwvoer van goede kwaliteit en krachtvoer met extra vitaminen en mineralen. 
• Stro en/of rubberen stal matten. 
• Goed toezicht, alles bevind zich op eigenterrein en woonlocatie. 
• Uitmesten 
• Begeleiding hoefsmid/dierenarts 
• Onderhouden van de algemene conditie van veulens/paard  
 
In de opfokprijs zit niet inbegrepen: 
 • Veterinaire kosten 
 • Hoefsmid  
 • Ontwormen/mestonderzoeken 
 • Speciaal voer  
 • Vaccinaties ( Influenza, Droes, Rhino ) 
 • Ziekenstalling en extra verzorging (50 euro extra op het normale maandtarief)  
 • Faceliteiten: was/poetsplaats, longeerkraal, paddocks en rijbaan 
 • Verzekeringskosten 
 • Extra training 
  
 
 

 


