
Lesovereenkomst Stal Stónas 
 
Je komt rijles op (IJslandse) paarden nemen bij Stal Stónas (Graspeel 15, 5411 LB Zeeland (N.-Br.)). 
Daar zijn we blij mee. Om te zorgen dat zowel de mensen als de paarden (en andere dieren op het 
terrein) het prettig hebben, en omdat wij met dit bedrijf verantwoord en met plezier ons brood 
willen verdienen, leggen we graag wat afspraken vast. 
 
Les 
Bij Stal Stónas neem je deel aan vaste of losse lessen in de vorm van privé- of groepslessen om 
(beter) te leren paardrijden. Daarnaast is het mogelijk om andere soorten lessen over 
paardenhouderij en paardensport af te spreken, ook daarvoor geldt deze overeenkomst. Naast het 
rijden krijg je ook instructie over het omgaan met paarden. We vinden het belangrijk dat je begrijpt 
wat je doet, zowel op als naast het paard, en waarom een paard daar op een bepaalde manier op 
reageert. Voor alle paarden is goed passend, zo mogelijk individueel, tuig aanwezig. Lessen worden 
door of onder begeleiding van gediplomeerde of ervaren instructeurs gegeven. Het rijden vindt 
plaats op alle daarvoor geschikte plaatsen op het terrein, dus niet alleen de bak, en op buitenritten. 
Het leuke aan gangenpaarden zijn natuurlijk die extra versnellingen, maar we hechten eerst en 
vooral aan de ontwikkeling van een goede algemene rijkundige vaardigheid op basis van dressuur. In 
de lessen wordt uitgegaan van wat het paard kan én wat de ruiter kan, en er worden geen 
vervelende kunstgrepen toegepast om meer voor elkaar te krijgen dan waar de combinatie aan toe 
is. We staan bekend om onze uitstekende lespaarden en willen ze graag tot op hoge leeftijd goed en 
vrolijk houden. We gaan een beginnende leerling dus niet meteen leren tölten. Als je dat wilt, moet 
je ergens anders zijn. 
 
Voorwaarden voor les 
Rijervaring of ervaring met paarden is geen vereiste, wel de aantoonbare bereidheid om te leren van 
de aangeboden instructie. Paardrijden is sportbeoefening. Om onze paarden tot op hoge leeftijd 
goed te houden en omdat paardrijden directe communicatie tussen jouw lijf en dat van het paard is, 
stellen we een maximum lichaamsgewicht van 85 kg en een gezonde Body Mass Index (BMI 19-25) 
verplicht. Boven de 85 kg stellen we onze paarden niet beschikbaar. Paarden worden alleen in lessen 
ingezet als ze gezond en in goede conditie zijn. Het rijden met een gecertificeerde cap is verplicht, 
zonder mag je niet op een paard. Als je zelf geen cap hebt, kun je er een van ons lenen. 
 
Lesafspraken en betaling 
Vóór de les moet je je paard uit de wei halen en poetsen; na de les voer je je paard, breng je hem 
terug naar de wei en maak je de stal schoon. Zorg dat je voldoende tijd voor én na de les reserveert 
om dit werk ook te doen, het hoort er allemaal bij. Rijlessen duren 45 minuten. De instructeur 
bepaalt op welk paard je rijdt. Hij of zij zal proberen met je voorkeur rekening te houden, maar over 
de indeling wordt niet gezeurd. Losse lessen en leskaarten worden contant en bij voorkeur gepast 
afgerekend. Leskaarten dienen vooraf betaald te worden. Leskaarten zijn persoonsgebonden en 
kunnen niet overgedragen worden aan anderen. Bij opzegging door de lesklant komen nog 
openstaande lessen op de kaart te vervallen, restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Achterstallige 
betalingen dienen alsnog te worden voldaan. Als je niet naar les komt, moet je dat tenminste 24 uur 
van tevoren laten weten, anders brengen we de les gewoon in rekening. Gemiste lessen moeten 
binnen een maand ingehaald worden, anders wordt de les alsnog van de kaart afgeschreven. Als wij 
de les afzeggen dan wordt hij uiteraard niet afgeschreven. Als de lessen niet kunnen doorgaan 
vanwege een epidemie met gezondheidsrisico’s voor de paarden (bv. droes), dan worden de lessen 
toch doorberekend. Lestarieven staan op de website van Stal Stónas (www.stalstonas.nl). 
 
 
 



Stoeterij Aldenbergh 
Stal Stónas deelt het terrein met Stoeterij Aldenbergh van de fam. van den Berg. Stoeterij 
Aldenbergh heeft ook activiteiten op het terrein, waar iedereen rekening mee dient te houden. Dat 
betekent dat de stallen voor de erfafscheiding, het gedeelte van de binnenbak achter de rijbaan, het 
erf en gebouwen achter de inloopstal en weilanden die niet van Stal Stónas zijn te allen tijde 
verboden terrein zijn. Hetzelfde geldt voor de binnenbak tijdens kantooruren. Springmaterialen laat 
je met rust. Als je wilt kijken bij een les in de binnenbak, doe je dat via de zijdeur vanaf de buitenbak, 
nooit via ingang bij de stallen van stoeterij Aldenbergh. Er worden geen materialen geleend. Mensen 
van Stoeterij Aldenbergh worden niet gestoord bij hun werkzaamheden en er worden geen 
afspraken met hen gemaakt zonder vooraf overleg met Hannah of Bart. 
 
Verzekering en aansprakelijkheid 
Paardrijden is een sport waaraan risico’s op schade en blessures door onverantwoord handelen, 
onvoorspelbaar gedrag van het paard of domme pech verbonden zijn. Stal Stónas doet zijn uiterste 
best deze risico’s laag te houden. Voor elke leerling is een W.A.-verzekering verplicht. Voor schade in 
lessituaties is Stal Stónas verzekerd voor zover de instructeur onzorgvuldig heeft gehandeld. De 
aansprakelijkheid van Stal Stónas is beperkt tot hetgeen door de verzekering wordt gedekt. In en 
buiten lessituaties is Stal Stónas is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het niet of 
verkeerd opvolgen van instructies of veiligheidsvoorschriften, het onvoorspelbare gedrag van een 
paard, of verlies of diefstal van eigendommen. 
 
Stalregels en wijzigingen 
Naast deze overeenkomst zijn onze stalregels van toepassing. Wijzigingen in deze overeenkomst of 
de stalregels worden vóór de ingangsdatum schriftelijk doorgegeven. 
 
Ondertekening 
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaar je dat je deze overeenkomst en de 
stalregels hebt gelezen en er mee akkoord gaat. Voor minderjarige lesklanten dient een ouder of 
voogd te tekenen. Deze overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door beide 
partijen op elk moment opgezegd worden. 
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Onder de 18 jaar: naam ouder/voogd: 
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Namens Stal Stónas: 


