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Algemene voorwaarden Lease-koop overeenkomst.                                                                                          

Artikel 1                                                                                                                                                                

1.1 De eigenaar zal de pony/paard voor koper gedurende afgesproken tijd beschikbaar 

stellen. En zal afstand doen van pony/paard wanneer de laatste betaling is voldaan.                        

1.2 Koper mag de pony/paard zien als eigen pony/paard en gebruiken voor alle doelen in de 

sport en de pony/paard is bij aanvang van deze overeenkomst geschikt voor die doelen.                 

1.3 Koper is gehouden met goede intentie voor de pony/paard van de eigenaar te zorgen en 

de pony/paard de nodige voeding, aandacht en beweging te geven.                                                   

1.4 Koper is gehouden tijdig de pony/paard te ontwormen, inenten en door de tandarts en 

hoefsmid te laten behandelen.                                                                                                                         

1.5 Alle medische kosten aan de pony/paard zijn voor rekening van koper.                                           

Artikel 2                                                                                                                                                                                             

2.1 De eigenaar heeft de pony/paard onderzocht en klinisch gezond bevonden. Indien er 

bijzonderheden zijn zal dit in de overeenkomst vermeld worden in artikel 4.1.                                       

2.2. De koper is vrij de pony/paard te laten keuren, kosten die hiervoor bedragen zijn dan wel 

voor rekening van koper. Ook wanneer deze keuring negatief uitpakt.                                                 

Indien er bijzonderheden zijn zal dit in de overeenkomst vermeld worden in artikel 4.1.                                                                        

2.3. Een proefperiode. Indien ja: Bij een proefperiode word er €500,- bovenop de verkoop 

prijs gerekend, het is dan mogelijk de pony/paard binnen een maand terug te brengen naar 

de eigenaar. U krijgt dan het verkoop bedrag terug. Let op een pony/paard wordt alleen door 

eigenaar terug genomen, indien de pony/paard nog verkeert in de staat waarin het is 

verkocht. Mocht er binnen de maand een verborgen gebrek opduiken. Word de pony/paard 

alleen terug genomen door eigenaar wanneer er voorafgaand van de koop de pony/paard 

klinisch en röntgenologisch is goed gekeurd. Ook zal het verborgen gebrek bewezen moeten 

worden.                                                                                                                                                                     

Indien nee: Kan de pony/paard niet meer terug gebracht worden na dag van aankoop. Ook 

niet bij ontdekking van een verborgen gebrek.                                                                                             

2.4  Indien pony/paard na de proef periode last krijgt van een (verborgen)gebrek, is dit de 

verantwoording van de koper en kan de eigenaar hier niet meer voor aansprakelijk gesteld 

worden.                                                                                                                                                                    

2.5 De koper heeft het pony/paard voor de koop kunnen testen en beoordelen of het 

karakter en niveau van het paard bij zich past. Eigenaar is niet verplicht het paard terug te 

nemen als achteraf het karakter niet bij de koper past, tenzij dit is besproken en er gekozen is 

voor een proefperiode. 

Artikel 3                                                                                                                                                                    

3.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een afgesproken bepaalde tijd, na deze 

periode zal gebruiker alle betalingen hebben voldaan en officieel eigenaar zijn van de 

pony/paard. Mocht er door redenen de overeenkomst tussentijd verbroken moeten worden, 

zullen de betaalde kosten van koper niet terug uitbetaald worden door eigenaar.                                   

3.2. Deze overeenkomst kan tevens op ieder moment met wederzijds goedvinden worden 

beëindigd.     
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Artikel 4                                                                                                                                                                  

4.1 De eigenaar en de koper 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.                                                                                                                                       

4.2 In het geval de pony/paard een aandoening krijgt of geblesseerd raakt gedurende de 

looptijd van deze overeenkomst, zal de gebruiker de zorg voor de pony/paard voorop stellen 

en 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, zal koper een beslissingen moeten nemen, waarin het welzijn van de pony/paard voorop 

staat. Ook als dit zal gaan over leven of dood. Mocht het zover komen dat er afscheid 

genomen moet worden van de pony/paard. Dient de koper wel de afgesproken betaal 

termijnen te volbrengen tot en met het laatste afgesproken termijn bedrag en de 

pony/paard volledig af te betalen. 

Artikel 5                                                                                                                                                               

5.1 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die koper 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, tot dat de laatste periode is voldaan zoals 

afgesproken is in overeenkomst.                                                                                                                      

5.3 De eigenaar adviseert koper voor de duur van deze overeenkomst zorg te dragen voor 

een WA verzekering voor de pony/paard, plus een paarden verzekering af te sluiten.                               

5.4 Koper 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 door koper zonder schriftelijke toestemming van eigenaar niet toegestaan deze 

overeenkomst aan derden over te dragen. 

Artikel 6                                                                                                                                                                 

6.1 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren eigenaar en koper 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 (koper):  

 

 

…………………………………………                                                                ………………………………………… 


