TRAININGSOVEREENKOMST 2020
Ondergetekenden:

1. De Heer/ Mevrouw _____________________________
wonende te _____________________________________
hierna te noemen ‘opdrachtgever’,
en
2. Kseniya Ponomarova, gevestigd te Ouwegemsesteenweg 30, 9750 Huise, hierna te noemen
‘opdrachtnemer‘,

in aanmerking nemende dat:

- opdrachtgever eigenaar is van het paard (Naam) __________________________,
geboren op _____/______/_______________,
ingeschreven onder levensnummer __________________________ (Ulein),

- opdrachtgever bovengenoemd paard wenst te laten trainen door opdrachtnemer.

Zijn als volgt overeengekomen:
1. Opdrachtgever zal op (datum) __________________________, het paard aan
opdrachtnemer afgeven ten behoeve van trainigsdoeleinden.
Beschrijving huidige niveau* van het paard:
Halstermak O
Grondwerk Basis (longeren) O
Grondwerk Basis + (zijgangen) O
Grondwerk Advanced (verzameling) O
Zadelmak (accepteert zadel en ruitergewicht) O
Ruitermak basis (kent teugel en beenhulpen in stap en draf) O
Ruitermak + (Kent de gangen) O
Doorgereden Basis (Correct lichaamsgebruik in alle gangen) O
Doorgereden Basis + (Correct lichaamsgebruik in alle zijgangen) O
Doorgereden Advanced (Verzameling) O
Verkeersmak O
Revalidatie* O

*Het reeds behaalde niveau zal door de opdrachtgever gedemonstreerd
worden bij aankomst van het paard en wordt opgenomen op video.
*Voor revalidatiepaarden wordt een afzonderlijk document aangemaakt met een
gedetailleerde beschrijving van de problematiek met behulp van de behandelende dierenarts.

Trainingsdoel: __________________________________________
2. Het paard zal door opdrachtnemer gehuisvest worden te Ouwegemsesteenweg 30, 9750
Huise. Opdrachtnemer zal het paard naar beste weten en kunnen huisvesten, verzorgen en
trainen.

3. Opdrachtgever zal het paard gedurende ______ weken bij de opdrachtnemer stallen. De
kosten van onderhoud, verzorging, stalling en training gedurende deze periode komen voor
rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen:
- 1 week training vol pension: €175
- 1 maand training vol pension: € 650
Bij verlenging van de trainingsperiode wordt er een meerprijs in rekening gebracht van de
opdrachtgever.
Hoefsmid, dierenarts en andere therapeuten en behandelingen zullen gebeuren in samenspraak
met en ten koste van de opdrachtgever.
4. Ingeval van calamiteiten – waaronder verstaan opgetreden aandoeningen bij het paard – is
opdrachtnemer verplicht opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis te stellen.
5. Opdrachtgever is verplicht het paard op verzoek van opdrachtnemer op te halen binnen een
termijn van 7 dagen nadat opdrachtnemer hiertoe het verzoek heeft gedaan, waarbij een
nadere motivatie zijdens opdrachtnemer niet vereist is.
6. Opdrachtgever is gerechtigd het paard te allen tijde op te halen en derhalve deze
overeenkomst te doen eindigen. Echter, indien het paard voor het aflopen van de afgesproken
termijn wordt opgehaald, kan het betaalde bedrag (artikel 3) niet teruggevorderd worden.
7. Verzekering opdrachtnemer
De opdrachtnemer verklaart verzekerd te zijn voor gebeurlijke ongevallen voor een waarde
van maximaal €3000 . De opdrachtnemer verklaart op te treden als een goede huisvader en het
paard ten alle tijden te voorzien van zijn dagelijkse behoeftes en te trainen conform de
wetgeving omtrent dierenwelzijn.
8. Verzekering opdrachtgever
De opdrachtgever verklaart verzekerd te zijn voor lichamelijke letsels toegebracht door
zijn/haar paard aan derden en accommodatie. Deze verzekering wordt aangesproken indien u
tijdens de trainingsperiode zelf uw paard komt trainen.
9. Annulatie
Bij annulatie 8 weken voor aanvang worden de trainingskosten (-16% administratie en
reservatiekosten) overgemaakt aan de opdrachtgever.
Bij annulatie minder dan 8 weken voor aanvang worden de volledige trainingskosten (100%)
in rekening gebracht.

Aldus in tweevoud opgemaakt te ____________, d.d. ____/ _____/ 20______
Opdrachtgever (datum + handtekening)

Opdrachtnemer (datum + handtekening)

