
 
 

Lesovereenkomst 

  

Shetlandponystal 

Het Zesspan 
De partijen 
Shetlandponystal Het Zesspan, gevestigd Woerdsestraat 8 te Kerk-Avezaath, verder te noemen lesgever, en 
de klant zijn met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende 
voorwaarden en bepalingen. 
 
Inhoud van de overeenkomst 
Artikel 1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemers van ponyrijlessen, verzorgd door 
Shetlandponystal Het Zesspan. De inhoud van deze overeenkomst geldt voor het verblijf op het gehele 
terrein van Shetlandponystal Het Zesspan (incl. boerderij). 
De klant verklaart zich door ondertekening van onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk akkoord met de 
inhoud van deze algemene voorwaarden. 
 
Looptijd 
Artikel 2 
1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening. 
2. De overeenkomst geldt zolang ondergetekende lessen volgt bij Shetlandponystal Het Zesspan. 
 
Verplichting lesgever 
Artikel 3 
De lesgever beschikt tenminste over aantoonbare kennis en ervaring. 
 
Verplichting klant 
Artikel 4 
1. De klant is verplicht bij het aangaan van deze lesovereenkomst de gestelde regels na te leven. 
2. De klant is er tevens verantwoordelijk voor dat zijn gezinsleden en/ of bezoekers deze voorschriften 
naleven. 
 
Huisregels Shetlandponystal Het Zesspan 
Artikel 5 
1. Op het terrein van lesgever dient iedereen zich rustig te gedragen.  
2. Aanwijzingen en instructies van de medewerkers dienen door iedereen te allen tijde te worden 
opgevolgd. 
3. Op het terrein van Shetlandponystal Het Zesspan mag niet worden gerookt. 
4. Het is verboden op de graskuilen te lopen. Nb: De graskuilen zijn de bulten met gras die zijn afgedekt 
met plastic, waarop autobanden liggen. 
5. Parkeren is alleen toegestaan op het erf en op de daarvoor bestemde verharde stukken langs de weg. 
 
Deelname aan lessen 
Artikel 6 
1. Deelnemer heeft een minimumleeftijd van vijf jaar bereikt. 
2. Tijdens de lessen zijn de deelnemers verplicht een goed passende veiligheidshelm met gesloten kinband 
te dragen die voorzien is van het CE-keurmerk. 
3. Tijdens de lessen dienen de deelnemers rijlaarzen of gladde regenlaarzen te dragen. 
4. Eventuele gezondheidsklachten of gebreken (lichamelijk of geestelijk) van deelnemers moeten vooraf 
aan lesgever gemeld worden. De daaruit volgende beslissingen van de lesgever dient men te respecteren. 



5. De deelnemers dragen er zorg voor dat het materiaal naar behoren zal worden gebruikt en behandeld. 
6. Mocht er toch schade ontstaan, dan dient de deelnemer de aangerichte schade aan lesgever te melden. 
 
Opzegtermijn 
Artikel 7 
1. De opzegtermijn voor de lessen bij Shetlandponystal Het Zesspan bedraagt één maand.  
Zegt men halverwege de maand op, dan is de klant voor de resterende lessen van die maand lesgeld aan 
lesgever verschuldigd. 
2. Opzegging door de klant dient per mail te geschieden. 
 
Lesgeld en afmelding 
Artikel 8 
1. De betaling van het lesgeld geschiedt aan het begin van de maand waarover het lesgeld verschuldigd is. 
2. In overleg met de lesgever kunnen lessen waarvoor tijdig is afgemeld binnen de maand waarvoor lesgeld 
is betaald worden ingehaald. 
Tijdig afmelden kan tot uiterlijk 24 uur voor de dag en tijd waarop de les zou worden gevolgd. 
 
Aansprakelijkheid 
Artikel 9 
1. Deelname aan lessen geschiedt voor risico van de deelnemer.  
2. De klant is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan 
met paarden, welk risico voortvloeit uit de energie van het dier en de daarmee samenhangende 
onberekenbaarheid. 
3. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor enige vorm van schade behoudens 
ingeval van opzet of grove schuld. 
4. De deelnemers dragen ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden wordt 
toegebracht. 
 

Risico-acceptatie 

Artikel 10 

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan 

met pony’s, 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 

 


