1.

Duur

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan als volgt opgezegd worden:
•
door de eigenaar van het paard mits het respecteren van een opzeggingstermijn
van 1 maand. Bij gebreke hieraan is hij/zij een bedrag van 1 maand pensiongeld verschuldigd, te
rekenen vanaf de eerste dag van de maand na de opzegdatum
•
door de pensionstalhouder mits een vooropzeg van 1 maand.
De pensionstalstalhouder behoudt zich evenwel het recht voor om in dringende omstandigheden, zoals o.m. diefstal,
vandalisme, de overeenkomst onmiddellijk te verbreken.

2.

Prijs

De pensionprijs bedraagt ------------------ EURO/maand, btw inbegrepen, te betalen in de eerste week van de maand. Bij
laattijdige betaling wordt de som verhoogd met een forfaitair bedrag van 7,50EURO/week. Dit bedrag kan ten allen
tijde door de uitbater worden geïndexeerd.

De betaling kan gebeuren in contant geld.

Wanneer de pensionprijs of enige andere vergoeding waartoe de eigenaar van het paard krachtens deze overeenkomst
gehouden is, niet op het voorziene tijdstip is betaald, heeft de pensionstalhouder van rechtswege, recht op een interest
die gelijk is aan de wettelijke rentevoet, dit na een voorafgaandelijke ingebrekestelling.

De pensionprijs kan aangepast worden, mits voorafgaande aankondiging indien economische en financiële factoren dit
noodzakelijk maken (zoals prijsverhoging hooi, stro, voeders en index der consumptieprijzen).

3.

Wat omvat de pensionprijs?

De pensionprijs omvat:
-

Stalling met automatische waterleiding, de levering van voeding, de levering van stro, mogelijkheid tot
weidegang gedurende de maanden dat het weer weidegang toestaat, kast/ ruimte waar een kast

-

4.

neergezet kan worden en gebruik van wasplaats; gebruik van beide buitenrijbanen, buiten de
manegelesuren om;
Longeerfaciliteiten;
Dagelijks gebruik van de pensionpaddocks, inclusief het binnen en buiten zetten in de winterperiode;
Niet exclusief gebruik van de uitloop aangrenzend aan de gehuurde stal indien van toepassing.

Wat blijft ten laste van de eigenaar ?

Volgende zaken blijven volledig ten laste van de eigenaar van het paard:
-

De dagelijkse verzorging;
Onkosten en controle van veearts, hoefsmid, vaccinaties en ontworming;
Speciale voeding en speciale verzorging, extra voeding, extra stro;
verzekering eigen schade paard en eigen risico (zie 5.2);
Het schoonhouden van de stal.

De pensionstalhouder is niet verantwoordelijk voor diefstal.

5.

Verplichtingen opgelegd aan de eigenaar van het paard

5.1 Alvorens zijn intrek te nemen in de door hem gehuurde stal, zal de eigenaar van het paard ervoor zorgen dat
hogervermeld paard ingeënt is tegen griep en tetanus.
Tevens zal hij/zij erop toezien dat het paard minstens jaarlijks deze vaccinaties krijgt, correct ontwormd wordt en
een degelijke hoefverzorging krijgt.

Hij/zij is verplicht op vraag van de pensionstalhouder een bewijs hiervan voor te leggen.

5.1 Eigenaar is verplicht een verzekering ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid te hebben en te houden
waarin de schade die het paard aan derden toebrengt is meeverzekerd (dit inclusief schade die wordt toegebracht
aan de Stal* en/of haar medewerkers). Eigenaar vrijwaart de Stal voor iedere claim die tegen de Stal zal worden
ingesteld door een derde met betrekking tot schade die door het paard is veroorzaakt.
Bovendien ontlast de eigenaar van het paard de pensionstalhouder van iedere aansprakelijkheid voor schade aan
gestalde paarden, die niet voortvloeit uit foutieve handelingen van de pensionstalhouder of zijn aangestelde.

-

6.

-

-

-

-

Weidegang gebeurt volledig op risico van de eigenaar van het gestalde paard. Eventuele schade na
uitbraak en gevolgschade zijn te behoeve van de eigenaar van het betreffende paard/paarden.

Algemene voorwaarden

Het gebruik van de weiden toebehorend aan de pensionstal is enkel toegelaten mits toestemming van de
stalhouder en onder verantwoordelijkheid van de eigenaar.
De pensionklanten worden aangespoord hun paard voldoende vrije loop/beweging onder het zadel/longe te
geven.
De stalhouder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of eventuele schade aan
gestalde, op de wei lopende of in de paddock lopende paarden en/of pony’s.
De beschadigingen aan de box, deur, venster, drink- of eetbak, evenals beschadigingen van gebruikte materialen en
zoals springbalken vallen ten laste van de eigenaar , maar ook aan alle zaken, van welke aard dan ook behorend aan
en gelegen aan of op de Molenstraat 19. (huurder van de box).
Wisselen van paarden in de gehuurde stal is alleen toegelaten mits akkoord van de stalhouder.
De eigenaar zorgt voor het geven van beweging van zijn paard en/of pony.
Paarden die op transport gaan, met vervoer van de pensionstal, zijn niet verzekerd.
De eigenaars betalen een vergoeding bij het volgen van lessen.
De pensionstal verplicht klanten tot het dragen van een veiligheidshelm telkens ze op het bedrijf paardrijden.
De eigenaar verbindt zich er toe de paarden die hij op de pensionstal onderbrengt, minstens jaarlijks te laten
vaccineren voor griep en tetanus, bij gebreke waaraan de pensionstalhouder deze vaccinatie kan laten uitvoeren,
op kosten van de klant. Vaccinatie voor rhinopneumonie wordt aanbevolen.
Er zijn op de pensionstal geen hengsten toegelaten, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de stalhouder.
De klant verbindt er zich toe het huishoudelijk reglement te respecteren. Een exemplaar van dit huishoudelijk
reglement is op te vragen bij de staleigenaar.
De klant is verplicht het paspoort van zijn/haar paard in bewaring te geven aan de pensionstalhouder. Indien men
dit niet wilt, is de boete die de stalhouder opgelegd wordt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende
paard.
Door het feit dat zij het paard stallen, aanvaarden de eigenaars de algemene voorwaarden.
Trailer laden gebeurd op het terrein van Stal de Westerschelde, dit om overlast voor derden te voorkomen.
Parkeren kan op de verharde parkings, gelegen aan de Molenstraat 19
Parkeren met paardentrailer, dit is enkel toegestaan op de verharde ingang nabij de mesthoop, graag hiermee
rekening houden met overige stalgenoten. Dus bij voorkeur achteruit inparkeren.
Laden en lossen geschied op eigen risico en de eigenaar en wordt tevens schoon achter gelaten.

7.

Bevoegdheid

Eventuele geschillen, welke voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en
de uitvoering daarvan, zullen onderworpen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de rechtbank in het
arrondissement waar de Stal is gevestigd.
*onder stal wordt verstaan alle faciliteiten, diensten en/of zaken die zich op het terrein begeven
gelegen aan de Molenstraat 19 te Hoedekenskerke ofwel percelen die verbonden zijn aan de
bedrijfsvoering van stal de Westerschelde denkend aan weide en/of parking.

