
Overeenkomst weidegang Stal Stónas 
 
   Je komt je paard een nieuw thuis geven bij Stal Stónas (Maasveld 10, 5438NZ Gassel). Daar zijn we 
blij mee. Om te zorgen dat zowel de mensen als de paarden het prettig hebben, en omdat wij met dit 
bedrijf verantwoord en met plezier ons brood willen verdienen, leggen we graag wat afspraken vast. 
 
Weidegang 
Je paard komt in weidegang bij Stal Stónas. Weidegang omvat:  

 Afwisselend beweiding en tijd op de paddock/vrije inloopstal in kuddeverband. Stal Stónas 
bepaalt de samenstelling van de kuddes en verdeling van de paarden over de weides/paddocks; 

 Indien noodzakelijk, tijdelijke huisvesting in een box (bv. bij ziekte); 

 Voer, als vastgesteld in de stalregels, en water; 

 Dagelijks toezicht op je paard; 

 Gebruik van de stallen, de zadelkamer en de spuitstal voor poetsen en optuigen; 

 Gebruik van de binnenbak, de buitenbak, de longeercirkel en het asfaltpad voor het werken met 
je paard; 

 Gebruik van het klantenkamertje en de wc’s en douche in de stalgebouwen; 

 Toegang tot het terrein tijdens openingstijden. 
 
Daarnaast biedt Stal Stónas: 

 Geregeld bezoek van hoefsmid, paardentandarts en osteopaat. De eigenaar is verantwoordelijk 
voor het aanmelden van het paard, Stal Stónas regelt de praktische gang van zaken. De kosten 
vallen buiten het tarief voor weidegang en worden doorberekend aan de eigenaar; 

 Enten en ontwormen tegelijk met de kudde van Stal Stónas. Stal Stónas regelt de praktische 
gang van zaken. De kosten vallen buiten het tarief en worden doorberekend aan de eigenaar; 

 Gebruik van de trailer in overleg en tegen betaling. 
 
Acceptatie en duur van de overeenkomst 
   Degene die een overeenkomst voor weidegang aangaat, verklaart de eigenaar te zijn van het paard. 
De overeenkomst wordt voor de duur van tenminste drie maanden aangegaan en loopt voor 
onbepaalde tijd, tenzij anders afgesproken wordt. De overeenkomst kan door elk van de partijen 
worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. In situaties van overmacht, bv. door het 
overlijden van een paard, kan hierop een uitzondering worden gemaakt.  
   Bijzonderheden ten aanzien van de gezondheid, huisvesting en verzorging van het paard, de duur 
van de overeenkomst, etc., worden bij het opmaken van deze overeenkomst vastgelegd 
(‘Bijzonderheden’ op de laatste pagina). 
 
Voorwaarden voor weidegang 
   Je paard is bij aankomst op het terrein van Stal Stónas niet langer dan een jaar geleden geënt en 
niet langer dan vier maanden geleden ontwormd. Het paardenpaspoort wordt bij aankomst in 
bewaring gegeven aan Stal Stónas.  
   Er wordt van je verwacht dat je één keer per week substantieel meehelpt met de werkzaamheden, 
tenzij we een stagiaire hebben. Weet je niks te doen, vraag het dan zelf even aan Hannah of Bart. 
 
Zelfstandig rijden en lessen 
   Voor deelname aan lessen met eigen paard geldt de lesovereenkomst. Er wordt uitsluitend 
lesgegeven door instructeurs van Stal Stónas of door gastinstructeurs die door Stal Stónas zijn 
uitgenodigd. In overleg is het vaak mogelijk om ook tijdens een les zelfstandig in de bak te rijden. Het 
rijden met een gecertificeerde cap is, ook met een eigen paard, in en buiten de lessen verplicht, 
zonder cap mag je niet op een paard. De eigenaar zorgt voor goed passend tuig. Paarden worden 
alleen gereden als ze gezond en in goede conditie zijn.  



   In onze lessen wordt uitgegaan van wat het paard kan én wat de ruiter kan en er worden geen 
kunstgrepen toegepast om meer voor elkaar te krijgen dan waar de combinatie aan toe is. Van 
mensen die hun paard bij ons hebben staan verwachten we hetzelfde. 
 
Fokkerij 
   Stal Stónas is hoofdzakelijk een lesbedrijf. Dat betekent dat we niet zijn toegerust op het fokken en 
houden van veulens en jonge paarden. Voor drachtige merries, veulens en paarden tot 4½  jaar dient 
elders een plaats gezocht te worden. 
 
Diergezondheid 
   Als je paard zomereczeem heeft, zorg je zelf voor de dagelijkse verzorging daarvan.  
   Als iemand van Stal Stónas gezondheidsproblemen bij je paard constateert, wordt zo snel mogelijk 
contact met je opgenomen. Je maakt vervolgens zelf afspraken met de dierenarts. Stal Stónas heeft 
het recht om zonder overleg vooraf de hulp van de dierenarts in te roepen. Uiteraard word je zo snel 
mogelijk hiervan op de hoogte gebracht. Als je zelf gezondheidsproblemen constateert, wordt dat 
aan Stal Stónas gemeld. Als je daarvoor veterinaire of andere hulpverleners wilt inschakelen, dan 
gebeurt dat in overleg met Stal Stónas. Diergeneeskundige kosten zijn voor rekening van de eigenaar.  
   Je bent zelf verantwoordelijk voor de toediening van medicijnen, behandeling van verwondingen en 
het schoonhouden van de ziekenboeg. Indien Stal Stónas dit moet doen, worden hier extra kosten 
voor in rekening gebracht.  
   In geval van uitbraak van besmettelijke dierziektes conformeer je je volledig aan het behandel- en 
quarantainebeleid van Stal Stónas. Je blijft altijd eindverantwoordelijk voor het welzijn van het paard. 
 
Tarieven en betaling 
Stal Stónas hanteert twee tarieven voor weidegang. 
   In het lage tarief geef je Stal Stónas toestemming je paard in te zetten in lessen. Stal Stónas 
verplicht zich er voor te zorgen dat paarden die in lessen meelopen daar niet slechter van worden. Je 
laat tenminste een dag van tevoren weten als je op tijden gaat rijden waardoor de inzet van het 
paard in de lessen wordt beperkt, zodat daarmee rekening kan worden gehouden bij het indelen van 
de lessen. Je rijdt zodanig op tijden dat er ook daadwerkelijk voldoende ruimte is om het paard in 
lessen te kunnen gebruiken. Als je daarin niet voorziet, heeft Stal Stónas het recht om het hoge tarief 
in rekening te brengen. Stal Stónas heeft het recht om paarden niet in het lage tarief te accepteren. 
   In het hoge tarief worden paarden uitsluitend door of namens de eigenaar gereden. Bijrijders zijn 
niet toegestaan, tenzij het gaat om een tijdelijke vervanging van de eigenaar (bv bij ziekte, vakantie, 
proefwerkweken). Per paard kunnen we maar met één vaste ruiter rekening houden. 
   Je betaalt het maandelijkse tarief in de eerste week van de maand, tenzij anders overeengekomen. 
   Als een paard in een box gehuisvest moet worden (bv. ziekte, hengst) geldt dit als pension in plaats 
van weidegang. Daarvoor is een apart tarief van toepassing. Tarieven voor weidegang en 
pensionstalling staan op de website van Stal Stónas (www.stalstonas.nl). 
 
Verzekering en aansprakelijkheid 
   Paardrijden is een sport waaraan risico’s op schade en blessures verbonden zijn door 
onverantwoord handelen, onvoorspelbaar gedrag van het paard of domme pech. Stal Stónas doet 
zijn uiterste best deze risico’s laag te houden.  
   Klanten met eigen paarden zijn zelf verantwoordelijk voor schade die door hun paard toegebracht 
is. De eigenaar van het paard dient over een W.A.-verzekering te beschikken (apart vermelden bij de 
inboedelverzekering) en daarnaast het paard verzekerd te hebben (paardenverzekering). Opslag van 
het tuig en andere spullen is voor eigen risico.  
   Voor schade in lessituaties bij Stal Stónas geldt de lesovereenkomst. 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.  



   Er bestaat altijd een reële kans op schade, bedenk dat je die dus zult moeten betalen als je daar 
(zelf of door je paard) schuld aan hebt en wees daarbij realistisch. Spullen van Stal Stónas die kapot 
worden teruggebracht moeten op basis van reële vervangingswaarde worden vergoed. 
 
Stalregels en wijzigingen 
Naast deze overeenkomst zijn onze stalregels van toepassing. Wijzigingen in deze overeenkomst of 
de stalregels worden voor de ingangsdatum doorgegeven. 



Overeenkomst weidegang Stal Stónas 
 
 
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaar je dat je dat je deze overeenkomst en de 
stalregels hebt gelezen en er mee akkoord gaat. Voor minderjarige klanten dient een ouder of voogd 
te tekenen. Als Stal Stónas meerdere paarden van één eigenaar in weidegang accepteert, wordt voor 
elk paard afzonderlijk een overeenkomst opgemaakt 
 
 
 
Naam klant: 
 
Adres: 
 
 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mail: 
 
Naam paard: 
 
 
 
 
 
Bijzonderheden bij deze overeenkomst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum en handtekening klant (onder de 18 jaar door ouder/voogd): 
 
 
Namens Stal Stónas: 
 
 
 
 
 
Overeenkomst opgezegd per: 


