Stallingsovereenkomst
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 producten (prijzen incl. BTW)
Stalling shetlander
per maand
O
€
Stalling pony (stokmaat tot 1.48)
per maand
O
€
Stalling paard
per maand
O
€
Trailerstalling
per maand
O
€
Groepsstalling (kudde)
In een buiten/binnenbox
O
O
Vol
/
Halfpension
O
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)
1

De partijen Iron Horse Ranch gevestigd Ikkerseweg 2 te Hellevoetsluis, verder te noemen stalhouder, en
de klant (op pagina 1 van dit formulier omschreven) zijn met elkaar een overeenkomst inzake de
pensionstalling voor een paard/pony aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden
en bepalingen.
Paard/pony
Naam paard
Ras
Geslacht
Chipnummer
Bijzonderheden

:
:
:
:
:

Looptijd
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en gaat in op:
Stallingskosten
1. De stallingskosten bedragen €
incl. BTW per maand.
2. De betaling van de stallingskosten voor het paard geschiedt bij vooruitbetaling uiterlijk vóór de eerste
dag van de kalendermaand, waarop de stallingskosten voor het paard betrekking hebben.
3. Indien de eerste stallingtermijn korter is dan één maand dan worden de stallingskosten voor het
paard eenmalig naar verhouding in rekening gebracht.
4. Betaling kan geschieden middels het overmaken van het verschuldigde bedrag op IBAN nummer:
NL66 RABO 0191 9390 72, dan wel via automatische incasso.
5. Betaling anders dan via automatische incasso, worden er administratiekosten per maand gerekend
€………………………. Incl. BTW.
6. Iron Horse Ranch behoudt zich het recht om stallingskosten en administratiekosten aan te passen. De
klant wordt hierbij minimaal 1 maand van te voren ingelicht, waarbij de klant voldoende tijd heeft
hierop te reageren.
Trailer
1. Indien klant een trailer wenst te stallen (op pagina 1 van dit formulier aangegeven), dan dient de klant
zelf te zorgen voor een deugdelijk afsluiting/slot en verzekering.
2. Het stallen van de trailer is voor eigen risico.
Verzorging
1. De stalling is inclusief het voeren (ruwvoer) van het paard en het mesten van de stal/track.
2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzorging van zijn paard/pony.
3. De Iron Horse Ranch heeft het recht om, indien noodzakelijk, een dierenarts te laten komen voor
rekening van de klant.
Gebruik zadelkast
1. De klant krijgt gedurende de looptijd van deze overeenkomst een zadelkast toegewezen.
Eigendommen van de klant behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen.
2. Het plaatsen of aanbrengen van zaken op de kasten is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan
om in of op de kast stickers te plakken, te krassen, te tekenen of schroeven of spijkers aan te brengen.
3. Het is niet toegestaan voor de klant om eigen losse kasten te plaatsen, anders dan de kast die hem ter
beschikking is gesteld. Eventueel kan tegen vergoeding extra ruimte gehuurd worden.
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Paardenpaspoort
1. Te allen tijde dient het paardenpaspoort bij het paard aanwezig te zijn. Zolang het paard aanwezig is
op het terrein van de Iron Horse Ranch, dient de klant het daarbij behorende paardenpaspoort af te
geven.
2. Indien bij controle blijkt dat het paardenpaspoort niet aanwezig is bij het paard, dan zijn alle kosten
die hieruit voortvloeien voor rekening van de klant.
Gebruik door de klant, het aanbrengen van voorzieningen
1. Het gehuurde mag slechts als stalruimte voor het paard van de klant gebruikt worden. Zonder
schriftelijke toestemming van de Iron Horse Ranch is een ander gebruik, dan hier omschreven, niet
toegestaan.
2. Het is alleen in overleg en na schriftelijke toestemming van de Iron Horse Ranch toegestaan aan de
klant om voorzieningen binnen en/of buiten het gehuurde door hem/haar aan te brengen.
3. Het gehuurde mag nimmer door de klant aan derden onderverhuurd worden of anderszins, door de
klant aan derden in gebruik te worden afgestaan.
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 minder ernstige mate,
dan wel in blijvende vorm, en draagt zelf de zorg voor het afsluiten van een passende persoonlijke
ongevallenverzekering.
3. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony, die op het terrein van
de Iron Horse Ranch 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.
Aansprakelijkheid
1. De Iron Horse Ranch is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein
en evenmin voor schade aan het paard.
2. De klant is jegens de Iron Horse Ranch 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.
3. De Iron Horse Ranch 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.
4. Het betreden en het gebruik van het terrein/opstallen is geheel op eigen risico.
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Beëindiging overeenkomst en opzegtermijn
1. Deze overeenkomst kan door beide partijen opgezegd worden. De Iron Horse Ranch hanteert geen
opzegtermijn. Eventuele stallingskosten die al zijn betaald, worden niet gerestitueerd.
2. Het is de Iron Horse Ranch toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen:
 indien de klant ten aanzien van de betaling van het stalgeld in verzuim is.
 indien de klant, ondanks voorafgaande waarschuwing van de Iron Horse Ranch, nalaat zijn paard
op deugdelijke wijze te verzorgen.
 indien de klant zich niet houdt aan de in huisregels en rijbaanregels vastgelegde bepalingen.
3. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant de gehuurde paardenbox per beëindigingdatum
te ontruimen en het bedrijf van de stalhouder ten spoedigste te verlaten met medeneming van al zijn
eigendommen.
4. Bij beëindiging van de overeenkomst dient de klant de paardenbox en zadelkast te herstellen en op
te leveren in de oorspronkelijke staat.
Ontwormingsbeleid
1. De klant is verplicht mee te werken aan het ontwormingsbeleid. De mest van het paard dient
minimaal 2 keer per jaar onderzocht te worden op de aanwezigheid van wormen (eitjes). De Iron
Horse Ranch kan dit mestonderzoek laten uitvoeren tegen een vergoeding voor de klant. Het paard
dient minimaal 1 keer per jaar ontwormd te worden ook als er tijdens het mestonderzoek geen
wormeitjes worden gevonden. In de groepsstalling is dit minimaal tweemaal per jaar.
Huisregels en rijbaanregels
1. De klant en diens gezinsleden/bezoek/verzorgers dienen zicht te houden aan de gedragsregels welke
zijn vastgelegd in de huisregels en rijbaanregels. De klant heeft kennis genomen van deze regels.
Betalingsvoorwaarden
1. De klant is te allen tijde gehouden elke door de Iron Horse Ranch ingediende factuur binnen 7 dagen na
dagtekening van de factuur te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op, tenzij tussen de klant en de Iron Horse Ranch schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Uitsluitend betalingen aan de Iron Horse Ranch zelf dan wel aan een rechtspersoon cq natuurlijk
persoon die door de Iron Horse Ranch tot incassering van de in art. 1. Van deze betalingsvoorwaarden
bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan
arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten zijn verboden en
onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
Afgeweken kan worden indien zulks door de Iron Horse Ranch en de kant schriftelijk wordt
overeengekomen.
3. Indien een factuur van de Iron Horse Ranch niet binnen de termijn van de in art. 1. Van deze
betalingsvoorwaarden bedoelde termijn is voldaan, is de klant na ommekomst van die termijn, zonder
dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente
verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien de wettelijke rente hoger is de wettelijke rente vlg.
art. 6:119a BW. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
4. De in het bezit van de Iron Horse Ranch zijnde doordruk of kopie van de door de Iron Horse Ranch aan
de klant verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag,
waarop de renteberekening aanvangt.
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5. De klant dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur
dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan de Iron Horse Ranch te worden
kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter
zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
6. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de klant bedragen
elke keer € 25,00 die ten laste van de klant komen. Deze kosten betreffen de dekking van de
administratieve gevolgen van de Iron Horse Ranch.
7. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten
rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de klant. De vergoeding ter zake
buitengerechtelijke kosten wordt volgens de hierna te noemen staffelmethode gefixeerd op een
bepaald percentage van de verschuldigde hoofdsom:

over de eerste € 2500,00 15% (met een minimum van € 40,00).

over het meerdere tot € 5000,00 10%.

over het meerdere tot € 10.000,00 5%.

over het meerdere tot € 25.000,00 1%.

Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is de Iron Horse Ranch gerechtigd aan de
klant over de eerste € 25.000,00 15 % buitengerechtelijke incassokosten te berekenen en voor het
meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de klant in
rekening te brengen.
Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door de Iron Horse Ranch is ingeroepen resp. de vordering
door de Iron Horse Ranch ter incasso aan haar incassobureau uit handen is gegeven, zonder enig nader
bewijs in rekening worden gebracht en door klant verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het
recht van Iron Horse Ranch om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van
genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.
8.

Indien de invordering van een factuur van de klant niet wordt nagekomen, wordt deze overgedragen
aan haar incassobureau om de opdrachtgever in rechte te betrekken en/of tot het doen leggen van
conservatoir beslag, dan dient de klant de kosten van juridische bijstand aan de Iron Horse Ranch te
vergoeden. De vergoeding voor de kosten van juridische bijstand wordt volgens onderstaande tabel
vastgesteld, niettegenstaande de door de rechter vast te stellen proceskostenveroordeling:

procedures in kort geding:
€. 1.588,00

kantongerechtprocedures:
€. 1.134,50

rechtbankprocedures:
€. 2.269,00

procedures in hoger beroep:
€. 2.269,00

verzoeken tot het doen leggen van conservatoir beslag:
€. 1.454,00

Ingangsdatum
Voor akkoord ondertekend op
Handtekening klant

Handtekening Iron Horse Ranch
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