Overeenkomst HALVE STAL paard/pony
Tussen

“Stal Fonck”, Frederic Fonck, Grote steenweg 302, 9340 Oordegem

En

“De klant” (zie verder)

Gegevens van het paard/pony
Naam

_______________________________________________________________

Prijs en duur
De prijs voor een halve stal bedraagt 150€/maand.
-

De halve stal is opzegbaar met 14 dagen vooropzeg of op ieder moment door Frederic Fonck als
de regels niet gevolgd worden.

-

De huur is opzegbaar door de huurder met 1 maand vooropzeg of indien een andere kandidaat
werd gevonden. In geval van ziekte of kwetsuren graag een doktersattest.

Start halve stal op

________________________________________________________

Gegevens huurder
Naam en voornaam

________________________________________________________

Straat en nummer

________________________________________________________

Postcode en gemeente________________________________________________________
Telefoon/gsm

________________________________________________________

Email

________________________________________________________

Wat?








Halve stal
Groepslessen aan halve 5€
Privé les aan 17,5€/half uur
Band opbouwen met je huurpaard
Gratis gebruik van piste en andere accommodatie
Vrij rijden in de piste
Verzorging & grooming

Huishoudelijk reglement
De klant bevestigt het huishoudelijk reglement op de website te hebben doorgenomen en akkoord
mee te gaan. Hij verklaart uitdrukkelijk er zich aan te houden en het ten allen tijde na te leven.
Het reglement kan te allen tijde door Stal Fonck aangepast worden.
De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van het (gewijzigd) huishoudelijk reglement na te leven.

Voorwaarden ‘halve stal’
















Huurder is in staat om volledig zelfstandig het paard te verzorgen, op te zadelen en te rijden.
De huur geldt voor maximum 3 dagen per week (in overleg met de andere partij) waarvan elk
maximum één dag tijdens het weekend.
Al ons materiaal mag gebruikt worden op voorwaarde dat het materiaal met het nodige respect
behandeld wordt en steeds terug netjes opgeborgen wordt. Eventuele schade wordt steeds
gemeld.
Bij buitenrit dient u in het bezit te zijn van een B brevet en ALTIJD in het bijzijn van iemand van
Stal Fonck. Bij buitenrit worden wij hiervan steeds vooraf op de hoogte gebracht. Telefoon
meenemen voor geval van nood onderweg. Indien het paard moet beslaan worden met het oog
op een wandeling zijn de kosten voor het beslag ten laste van de huurder(s).
Wandelen is op eigen verantwoordelijkheid. Wij dulden NIET dat er met de paarden roekeloos
wordt omgegaan!!
Vrij gebruik van de piste mits opruimen van eventuele mest of gebruikt materiaal.
De huurder moet zijn huurpaard of pony behandelen alsof ze eigendom zijn. Goed verzorgen,
poetsen, uitstappen,…
Paard wordt zowel voor als NA het rijden verzorgd(bijvoorbeeld bij warm weer douchen, bij koud
weer zweetdeken opleggen...)
Het paard wordt enkel gereden door de huurder zelf.
Cavaletti is enkel mogelijk op afspraak en onder begeleiding van een lesgever.
De huurder dienst zijn verzekering uit te breiden naar een CI-verzekering.
De paarden/pony's worden gestald op de weide aan de overkant in overleg met Frederic.
De paarden/pony's worden gezadeld in hun stal.
De huurder volgt de reglementen mbt het coronavirus op zoals wordt voorgeschreven door Stal
Fonck.

Bijkomende voorwaarden of opmerkingen:

Aldus opgemaakt in twee exemplaren, waarvan beide partijen verklaren er één ontvangen te
hebben, te Oordegem op………………………………………….

De manegehouder,

De huurder van het paard,

Stal Fonck, Frederic Fonck
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