
                    
                                                                             

  

Voorletter(s):  Vrouw / Man* 

Achternaam (tussenvoegsels voluit):  

Voornaam / Roepnaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon thuis:  

Mobiele telefoon:  

E-mail voor factuur en communicatie:  

Medische gegevens voor zover nodig ivm deelname 
aan de aangevraagde activiteit:  

  

Aangevraagde Activiteit  

 

□ GROEPSLES   
 

deelname met:  eigen paard    /   schoolpaard  *  
 

  

□ PRIVÉ-LES 
 
 
 

  
BETALING GROEPSLES 

□ Termijnabonnement (3 mnd) 

□ Contant 

□ Bankoverschrijving  
 
Les-frequentie   1x per week / 2 x per week* 

□ Losse lessen (alleen betaling à contant) 

        (Meerprijs á €2,50 per les t.o.v. Termijnabonnement)         
 

  
BETALING PRIVÉ-LES 

□ contant 

□ bank-overschrijving (vooraf) 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

 

□ EENMALIGE ACTIVITEIT  
 

Datum: .…………………………………………………… 
 

Naam: ……………………………………………………… 
 
 

□  □ WORKSHOP (betaling via bankoverschrijving) 
 
Datum: ……………………………………………………….. 
 

Naam: …………………………………………………………. 
 
 

Akkoordverklaring 

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de Klant kennis te hebben genomen van zowel de Algemene 
Voorwaarden, het Huishoudelijk Reglement, en het Privacy-Beleid alsmede de Veiligheidsvoorschriften van Paard als NABOR (in 
te zien via de website van Paard als NABOR) en verklaart door ondertekening uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan.  

Handtekening 

aanvrager: 

 

 
Handtekening 

wettelijk 

vertegenwoordiger 

 

 
 

 

< 18 jr  

Plaats en datum:  …………………………………………………………………. 

 

 

  

 
 

 *) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is      Let op: ook 2e pagina ondertekenen!!!! 

Inschrijfformulier 

Paard als NABOR 

Niervaartweg 2 

4791 BM  Klundert 

Nederland  

 Pagina 1   



                                                              
De partijen, 

Paard als NABOR gevestigd Niervaartweg 2 te Klundert, verder te noemen PaN, 

en  

Klant, op pagina 1 van dit formulier omschreven 

zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen. 

 

Artikel 1: Inhoud van de overeenkomst  

Door of vanwege PaN, wordt aan Klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren paardrijden dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Hiervoor kan zowel een schoolpaard 

van Paard als NABOR als het eigen paard van de klant ingezet worden. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door Klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het 

geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, tijdens buitenritten dan wel op locatie (bv bij de ruiter aan huis).  

Artikel 2: Looptijd 

1. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum van ondertekening van de “Inschrijfformulier” van Paard als NABOR. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst in 

geval van een gekozen ‘termijnabonnement”, telkens na ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde condities verlengd. 

2. Bij overgang naar een oudere leeftijdscategorie treedt automatisch het hogere tarief in werking. 

3. De overeenkomst kan door Klant worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging door Klant kan uitsluitend schriftelijk geschieden.  

4. Indien u binnen een lopende termijn uw abonnement opzegt, vervalt het termijnvoordeel en  wordt voor de lessen het losse les tarief berekend.  

 Het losse les tarief gaat met terugwerkende kracht in op aanvangsdatum van de termijn waarin wordt opgezegd. 

5.  De lesgever behoudt zich het recht voor de lesovereenkomst op elk moment per direct te beëindigen, zonder opgaaf van reden. In dergelijk geval krijgt Klant de contributie 

overeenkomstig het resterende deel van een reeds betaalde termijn teruggestort. 

Artikel 3: Verplichtingen lesgever  

1. PaN die groepslessen verzorgt, beschikt minimaal over een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie of volgt een erkende opleiding teneinde deze 

bevoegdheid te verkrijgen. 

2. PaN die individuele lessen verzorgt, beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring. 

3. PaN draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een andere locatie, omschreven in de VeiligheidsVoorschriften van PaN, alsmede de voorgeschreven regels uit het 

Huishoudelijk Reglement van PaN, worden toegepast en nageleefd.  

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels  

1. Klant is verplicht de door PaN gestelde VeiligheidsVoorschriften en gedragsregels na te leven.  

2. Klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.  

3. Door ondertekening van de overeenkomst bevestigt Klant dat hij/zij op de hoogte is van de inhoud van zowel de VeiligheidsVoorschriften van PaN alsmede het Huishoudelijk 

Reglement de Algemene Voorwaarden en het Privacy-Beleid. Deze zijn terug te vinden op de website van PaN: www.paardalsnabor.nl of per mail op te vragen via 

info@paardalsnabor.nl 

4. Het is PaN toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds via een aan Klant gerichte mail aan Klant worden bekend gemaakt. 

Artikel 5: Lesgeld en betaling 

1. De tarieven voor de diverse mogelijkheden van instructie zijn op te vragen bij PaN.  

2. PaN is gerechtigd om jaarlijks - zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen aan te passen.  

3. De betaling van het lesgeld geschiedt steeds bij vooruitbetaling. In geval van een termijnabonnement uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is. 

Klant heeft de keuze het lesgeld contant te voldoen of door middel van overmaking op IBAN  NL28ABNA0629259038  tnv Paard als NABOR.  

4. Door Klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald.  Lessen die uiterlijk 36 uur van tevoren zijn afgezegd, kunnen in overleg met PaN binnen de geldigheidsduur van het 

abonnement worden ingehaald. 

5. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden om wat voor een reden dan ook (door bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, een epidemie welke gezondheidsrisico’s voor de paarden 

van de manege met zich meebrengt), is restitutie van het lopende abonnement niet mogelijk en blijft Klant betaling van de lessen verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 

overeengekomen periode. PaN is te allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid  

1. PaN is niet gehouden tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

2. PaN is ten opzichte van Klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door Klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht 

nemen van aanwijzingen en instructies door of namens PaN. 

3. PaN is slechts aansprakelijk voor directe schade van Klant indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen van PaN of diens ondergeschikten, die in strijd zijn 

met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf door PaN dient te worden betracht, dan wel het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PaN en 

diens ondergeschikten.  

4. De aansprakelijkheid van PaN voor directe kosten en schade, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor PaN zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk 

dekking kan worden verleend. Dit bedrag betreft maximaal € 2.500.000,- 

Artikel 7: Risico-acceptatie  

1. Klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord,  

welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop 

van de instructie. 

2. Klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, workshops en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van PaN berijdt, begeleidt, 

africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van PaN verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de 

hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden. Indien voor hem/haar uit het onberekenbare gedrag van een paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening 

van Klant komen. Behoudens de schade die onder artikel 5 van deze overeenkomst valt is PaN te allen tijde alleen dan gehouden de directe schade te vergoeden tot maximaal het 

bedrag waarvoor hij zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren  en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend.  

Artikel 8: Minderjarigheid, toestemming wettelijk vertegenwoordiger 

De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen in deze overeenkomst, nu voor het aangaan van onderhavige overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van Klant, de 

toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist. 

 

Voor akkoord en gezien 

Op alle rechtsbetrekkingen die PaN in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Klant dat hij 

kennis heeft genomen van de toepasselijke Algemene Voorwaarden en het Huishoudelijk Reglement alsmede de Veiligheidsvoorschriften van PaN, en de strekking van deze drie 

documenten kent en met name zich bewust is van de (aansprakelijkheids-)risico’s die aan deze Algemene Voorwaarden verbonden zijn. 

 

Klundert, …………………………………. (datum)  Naam klant: ……………………………………………………………………… 
 
       Handtekening: 
Handtekening namens Paard als NABOR:       
        

Naam vertegenwoordiger:  ………………………………………………. 
  

……………………………………………………………….  Handtekening:     

Overeenkomst instructie door 
Paard als NABOR 

Pagina 2 

http://www.paardalsnabor.nl/
mailto:info@paardalsnabor.nl

