
Paraaf eigenaar JB Horses                                              Paraaf verzorger 

Algemene voorwaarden Verzorg pony/paard.     

 
ALGEMEEN 
De eigenaar zal de pony/paard voor verzorger gedurende afgesproken dagen en tijd beschikbaar 
stellen.   
 
Verzorger mag de pony/paard gebruiken voor doeleinden zoals dressuur, spring  en recreatieve 
doeleinden indien pony/paard geschikt is voor deze doeleinden. Indien er bijzonderheden zijn aan de 
pony/paard zal dit vooraf besproken zijn. De gebruiker mag de pony/paard niet gebruiken voor 
extreme takken van de sport zoals Crosse in de weide of tijdens een buitenrit.  
 
Verzorger mag alleen het terrein verlaten voor een buitenrit als het niveau hier naar is en hier over 
vooraf overleg is geweest met de eigenaar. 
 
Verzorger is gehouden met goede intentie voor de pony/paard van de eigenaar te zorgen en de 
pony/paard de nodige extra voeding, aandacht en beweging te geven die op voorhand zijn 
besproken. 
 
Het is niet toegestaan om iemand anders jou verzorg pony of paard te laten rijden of verzorgen, 
tenzij anders is toegezegd.  
 
De eigenaar en de verzorger 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. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die verzorger of derden oplopen door de pony/paard, 
welke is veroorzaakt tijdens de duur van de overeenkomst. 
  
Verzorger 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 door verzorgers toedoen. 
 
 
BEINDIGING OVEREENKOMST 
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 een maand.  
 
De eigenaar is gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien zwaarwegende redenen 
hen daartoe nopen. 
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