Algemene Voorwaarden Pensionstal Evers
Aansprakelijkheid stalhouder
De stalhouder is niet aansprakelijk voor
1. diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan
als gevolg van het gebruiken van door de stalhouder aangeboden producten.
2. De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard.
3. De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien
aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder,
die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de
uitoefening van het bedrijf van de stalhouder dient te worden betracht. De aansprakelijkheid
van de stalhouder voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan
wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te
alle tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor dergelijke
schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor
daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering
1. De klant is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het
doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt
veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.
2. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het
bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere
schade. Alsmede dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben
gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk
het risico van het bezit van een paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is
gestald.
3. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage
in de polis te verlangen.

Reglement Pensionstal Evers
Omgeving Groeneveld
De omgeving Groeneveld wordt veelvuldig gebruikt voor recreatie en ontspanning. Het is
daarom van groot belang om hier rekening mee te houden. Wij willen jullie vragen:
-

Rustig te rijden en bedacht te zijn op loslopende honden en wandelaars.
De zon- en feestdagen niet met de auto naar stal te komen, maar de auto evt. te
parkeren op de Wildenburglaan, Ravensteinselaan of de parkeerplaats bij kasteel
Groeneveld. Uitzonderingen hiervoor worden in overleg gemaakt.

Veiligheid en gezondheid
-

Het is niet toegestaan te roken en vuur te gebruiken in de stal, rijbak en overige
binnenruimtes
Na het ophalen of wegbrengen van het paard worden draden en hekken goed
gesloten.
Het is verplicht jaarlijks deel te nemen aan mestonderzoek en bij een aanwezige
wormbesmetting te ontwormen. Kosten hiervoor worden doorberekend aan de
eigenaar.

Orde
-

Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken.
Wanneer het paard wordt meegenomen buiten de verblijfsplaats en hier mest, dient
dit direct te worden opgeruimd.
Na het poetsen of bekappen wordt de plek schoongeveegd en opgeruimd.
In het weiland mag niet worden gereden
Paarden mogen niet los lopen, rollen of longeren in de bak.
Honden zijn aangelijnd op het terrein en dienen geen overlast te veroorzaken.
Werkzaamheden (zoals bijv. een hoefsmid) mogen plaatsvinden van maandag tot en
met zaterdag
Hindernismateriaal wordt na gebruik weer opgeruimd.

Betaling en opzegging
-

-

Betaling van het stal- of weidegeld dient voor de eerste dag van de nieuwe maand
voor de komende maand te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de
pensionstal.
Opzegging dient schriftelijk/ per mail te gebeuren met inachtneming van één
kalendermaand na opzegging.
Wanneer er een bijrijder is/komt dient dit te worden gemeld. Per bijrijder wordt
€10,00 euro per maand gerekend
De vergoeding voor de inloopstal en weidegang wordt jaarlijks door de stalhouder
bepaald.

