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Lesovereenkomst 
 

Debiteurnummer Iron Horse Ranch:  (in te vullen door Iron Horse Ranch)  
Voorletter(s):  Vrouw / Man*  
Achternaam (tussenvoegsels voluit):  
Voornaam / Roepnaam:  
Straat + huisnummer:  
Postcode en woonplaats:  
Geboortedatum:  
Telefoon thuis:  
Mobiele telefoon:  
E-mail:  
Medische gegevens voor calamiteiten:  
Bankgegevens 
IBAN-nummer:  
Naam en woonplaats rekeninghouder:  
Aangevraagde lesabonnementen, lidmaatschappen en/of andere lessen (prijzen incl. BTW)  

O Kwartaalkaart groepsles (1x per week) €                

O  2e kwartaalkaart groepsles (1x per week) €                                 

O  Losse lessen (zonder abonnement) €            

O Lessen met eigen paard €            (per les) 

O  Anders, namelijk                     , €                      

Doorlopende Incassomachtiging S€PA  
Door ondertekening van deze doorlopende S€PA machtiging, machtig ik Iron Horse Ranch om de geldende 
bedragen voor alle lesabonnementen en andere geleverde diensten en/of producten te incasseren van mijn 
bank- of girorekening. Lesabonnementen worden in maandelijkse en tevens gelijke termijnen geïncasseerd. Ik 
zorg ervoor dat er omstreeks de laatste dag van iedere maand voldoende saldo aanwezig is op de betreffende 
bank- of girorekening, zodat het bedrag afgeschreven kan worden. Per mislukte incasso wordt €5,- 
incassokosten extra in rekening gebracht. Mocht ik het niet eens zijn met de incasso, dan heb ik de 
bevoegdheid om het bedrag binnen 8 weken na afschrijving bij mijn bank terug te vorderen.  
Iron Horse Ranch incassant ID:  
Akkoordverklaring  
Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de 
Algemene Voorwaarden van Iron Horse Ranch en verklaart door ondertekening uitdrukkelijk hiermee akkoord 
te gaan en een exemplaar te hebben ontvangen dan wel te hebben ingezien.  
Ondertekening S€PA Doorlopende Incassomachtiging en Akkoordverklaring (zie hierboven)  
Handtekening aanvrager/rekeninghouder:  
 
 
 
       

Handtekening ouder, voogd of verzorger (indien 
jonger dan 18 jaar): 
 
 
       

 
Hellevoetsluis,       (datum) 
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De partijen Iron Horse Ranch gevestigd Ikkerseweg 2 te 
Hellevoetsluis, verder te noemen lesgever, en de 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: Aard van de overeenkomst  
Aan de klant wordt door de lesgever instructies gegeven om het 
paardrijden te leren of de rijvaardigheid te verbeteren. Dit kan zijn 
op het paard van de lesgever of op het eigen paard van de klant. De 
lessen vinden plaats in de binnen/buitenrijbaan of tijdens 
buitenritten. Onder instructie is tevens begrepen, het onder 
toezicht van de lesgever, zelfstandig door de klant uitvoeren van de 
gegeven aanwijzingen.  
 
 
Artikel 2: Duur overeenkomst  
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening 

van de “Lesovereenkomst” en wordt, na een eventuele eerste 
verkorte periode, automatisch aangegaan voor de duur van 
telkens drie aaneengesloten maanden (feb-maa-apr, mei-jun-
jul, aug-sep-okt en nov-dec-jan). 

2. Indien na de einddatum van deze overeenkomst, deze volgens 
de in de overeenkomst bepaalde opzegtermijn, niet is 
opgezegd door de klant, wordt de overeenkomst automatisch 
voor dezelfde periode en onder dezelfde voorwaarden 
verlengd.  

3. Zowel door de lesgever als door de klant kan de overeenkomst 
voor onbepaalde tijd worden opgezegd. Beide partijen dienen 
voor deze opzegging een opzegtermijn van een maand te 
hanteren, waarbij de opzegging schriftelijk gebeurt. De 
opzegging dient te geschieden voorafgaande aan de eerste dag 
van de volgende kalendermaand.  

4. Het kwartaalvoordeel vervalt, indien de klant geen gebruik 
maakt van het volledige kwartaalabonnement. De lessen 
worden dan met terugwerkende kracht, ingaande op de 
aanvangsdatum van het kwartaalabonnement, volgens het 
losse lestarief berekend.  

 
 
Artikel 3: de klant en diens verplichtingen  
1. Door de lesgever zijn gedragsregels en 

veiligheidsvoorschriften opgesteld, die zijn opgenomen in de 
reglementen van de lesgever. Deze regelementen zijn 
onderdeel van de lesovereenkomst. De klant is verplicht om 
deze gestelde gedragsregels en veiligheidsvoorschriften na te 
leven. Deze gedragsregels en veiligheidsvoorschriften gelden 
op elk moment dat de klant, diens gezinsleden of diens 
bezoekers zich op het terrein van de lesgever bevinden.  

2. Bij het sluiten van deze overeenkomst krijgt de klant inzicht in 
de bovenstaande gedragsregels en veiligheidsvoorschriften, 
waarvan de klant van de inhoud kennis heeft genomen.  

3. Aanwijzingen en (veiligheid)instructies van de begeleider(s) 
tijdens de paardrijlessen, moeten te allen tijde door de klant 
worden nageleefd.  

 

4. Tussentijdse wijzigingen van de regelementen door de 
lesgever zijn toegestaan. Deze wijzigingen worden schriftelijk 
aan de klant bekend gemaakt.  

 
 
Artikel 4: De lesgever diens verplichtingen en de aard van de 
overeenkomst.  
1. Tijdens de paardrijlessen, zorgt de lesgever voor deskundige 

begeleiding en voor voldoende toezicht op de klant.  

2. Te allen tijde zorgt de lesgever ervoor dat de hierboven 
genoemde veiligheidsvoorschriften worden toegepast en 
nageleefd, ook tijdens activiteiten op andere locaties, dan op 
het terrein van de lesgever. 

 
 
Artikel 5: Lesgeld en de wijze van betalen  
1. Op het aanvraagformulier (het eerste gedeelte van de 

overeenkomst) is een prijs voor de instructie 
overeengekomen.  

2. De betaling van het lesgeld, geschiedt bij vooruitbetaling vóór 
aanvang van de periode, waarover het lesgeld verschuldigd is.  

3. Betaling kan geschieden ten kantore van de lesgever, middels 
het overmaken van het verschuldigde bedrag op het door de 
lesgever aangegeven IBANnummer of via automatische 
incasso.  

4. De lesgever is conform de algemene voorwaarden gerechtigd 
om jaarlijks de lesprijzen aan te passen, zonder hiervoor een 
nieuwe lesovereenkomst aan te gaan.  

5. Afgezegde lessen kunnen binnen 4 weken worden ingehaald. 

6. Indien de doorgang van de lessen niet plaats kan vinden door 
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend een epidemie, welke 
gezondheidsrisico’s voor de paarden met zich mee brengt, is 
restitutie van het lesgeld niet mogelijk en blijft de klant 
gedurende de overeengekomen periode in artikel 3 van deze 
overeenkomst, betaling van de lessen verschuldigd aan de 
lesgever. Of de lessen wel of geen doorgang kunnen vinden, is 
alleen ter beoordeling en ter bepaling van de lesgever. De 
lesgever is voor deze bepaling te allen tijde bevoegd.  

 
 
Artikel 6: Risicoacceptatie door de klant  
1. De klant kent en accepteert het risico dat inherent is aan de 

omgang met, en het berijden van het paard, dat kan 
voortvloeien uit de eigen energieke gedraging van het paard. 
De klant is zich bewust van het feit dat het paard door zijn 
eigen energieke gedraging, onberekenbaar gedrag kan 
vertonen en dat dit risico van het onberekenbare gedrag, zich 
op elk moment kan manifesteren.  

2. De klant is zich er tevens van bewust dat hij/zij door de eigen 
energieke gedraging van het paard en diens 
onberekenbaarheid, schade in de vorm van letsel kan lijden in 
ernstige of mindere mate, dan wel in blijvende vorm.  
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Artikel 7: Aansprakelijkheid van de lesgever  
1. De lesgever is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of 

toegebracht aan zaken en goederen van een ander, die hij op 
dat moment beheert, bewaart, gebruikt, bewerkt, behandelt, of 
op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook, onder 
zich heeft.  

2. De lesgever is met inachtneming van het bepaalde in dit 
artikel niet aansprakelijk voor schade aan het paard, schade 
die de klant lijdt door diefstal, ongevallen of 
schadeveroorzakende gebeurtenissen op het terrein van de 
lesgever of voor schade die is ontstaan door het gebruik van 
de door de lesgever aangeboden zaken en goederen.  

3. Tot enige vergoeding van indirecte schade, daaronder 
begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 
en schade door bedrijfsstagnatie, is de lesgever nimmer 
gehouden.  

4. Voor directe schade die is ontstaan als gevolg van het niet in 
acht nemen van de veiligheidsvoorschriften door de klant, 
ofwel het niet door de klant opvolgen van aanwijzingen, die in 
dat kader door of namens de lesgever zijn gegeven, is de 
lesgever ten opzichte van de klant niet aansprakelijk.  

5. De lesgever is slechts aansprakelijk voor directe schade bij de 
klant, indien kan worden aangetoond dat deze directe schade 
bij de klant is ontstaan door handelingen van de lesgever of 
diens ondergeschikten, die in strijd zijn met de 
maatschappelijke zorgvuldigheid, die in het kader van de 
uitoefening van het bedrijf, door de lesgever dient te worden 
betracht, of het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van de lesgever of/en diens ondergeschikten.  

6. De aansprakelijkheid van de lesgever voor bovengenoemde 
schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag, waarvoor de 
lesgever zich in redelijkheid had kunnen verzekeren en wel tot 
het bedrag van de daadwerkelijke schade-uitkering van de 
verzekering, verminderd met het bedrag van de schade-
uitkering van de eventuele collectieve ongevallenverzekering 
met beperkte dekking en uitkering van de klant.  

 
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid van de klant en diens 
verzekering  
1. Voor schade die is ontstaan door een doen of nalaten van de 

klant en zijn gezinsleden, waardoor er sprake is van 
onrechtmatig handelen, en schade die is veroorzaakt door de 
eigen energieke gedragingen van zijn dieren, is de klant jegens 
de lesgever en derden aansprakelijk.  

2. Het paard en alle andere roerende zaken van de klant, die op 
het terrein/bedrijf van de lesgever verblijven, dienen door de 
klant verzekerd te zijn tegen brand, diefstal en andere soorten 
schade. Tevens dient de klant een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten voor 
zichzelf en zijn gezinsleden.  

3. De klant is verplicht om deze verzekering in stand te houden. 
De lesgever heeft het recht om inzage van de 
verzekeringspolis te verlangen bij het aangaan van de 
lesovereenkomst.  

Artikel 9: Huisregels en rijbaanregels 

1. De klant en diens gezinsleden/bezoek/verzorgers dienen zich 
te houden aan de gedragsregels welke zijn vastgelegd in de 
huisregels en rijbaanregels. De klant heeft kennis genomen 
van deze regels. 

 
 
Voor akkoord en gezien 
en dat hij/zij kennis heeft genomen van en instemt met de 
algemene voorwaarden, die op deze overeenkomst van toepassing 
zijn, dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft ingezien, dat 
hij/zij de strekking van deze algemene voorwaarden volledig 
begrijpt en zich vooral bewust is van de beperking van de 
aansprakelijkheid voor de lesgever en van de risico’s voor 
aansprakelijkheid, die aan deze algemene voorwaarden verbonden 
zijn. Dat hij/zij bij minderjarigheid van de klant als deelnemer aan 
de paardrijlessen, als ouder/verzorger of voogd in de zin van 
wettelijk vertegenwoordiger van de deelnemende klant, 
uitdrukkelijk de verplichte toestemming aan hem/haar geeft voor 
deelname aan de paardrijlessen, onder de voorwaarden zoals 
opgesteld in deze overeenkomst en instemt met het hierboven 
vermelde.  
 
 
Voor akkoord ondertekend op                                               
te Hellevoetsluis  
 
 
Handtekening klant:      
 
 
 
 
       
 
Handtekening vertegenwoordiger(s): (naam) 
 
 
 
 
       
 
Handtekening Iron Horse Ranch 
               
 
 
  
       
 
 
 
 

 


