
Equicentrum 
 

SPRONG VOORUIT 
   
 

OVEREENKOMST 
 

Voorletter(s):  

Achternaam:  

Voornaam / Roepnaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoon thuis:  

Mobiele telefoon:  

E-mail:  

Telnr. in geval van nood:  

 

Datum Omschrijving        Prijs      

 

 

               
Totaal: € ………………….. 

 

 Klant geeft toestemming voor verwerking van persoonsgegevens conform AVG Privacyverklaring 

 Klant verklaart de voorwaarden op de achterzijde van deze overeenkomst te hebben gelezen 

 Klant verklaart kennis te nemen van de algemene voorwaarden en gedragsregels 
 

Deze overeenkomst is ondertekend op  ………………………………… 2022 te Oeffelt. 

 

Aanvrager:   ouder, voogd of verzorger:    Equicentrum ‘Sprong vooruit’ 

(indien jonger dan 18 jaar) 

 

 

 

 

  

……………………………………  ……………………………………………              

 

 

 

Hoogeind 1 a  

5441 PJ  Oeffelt   NL 

Telnr.: +31 6 2541 3556  

Email: info@sprongvooruit.com 

Web:   www.sprongvooruit.com 

Bank: NL91RABO0143.7579.46 

Kvk: 77916107 

 



OVEREENKOMST    ‘Sprong Vooruit’ 
 

De partijen 

Equicentrum “Sprong vooruit”, gevestigd op Hoogeind 1A te Oeffelt, verder te 

noemen lesgever, en de klant, op voorzijde van dit formulier omschreven; zijn 

met elkaar een overeenkomst aangegaan welke wordt omschreven; zij met elkaar 

een overeenkomst aangegaan welke wordt beheerst door de navolgende 

voorwaarden en bepalingen.  

 

Abonnementen 

Kwartaal 1 bestaat uit 12 lessen en start op 1 januari. 

Kwartaal 2 bestaat uit 12 lessen en start op 1 april. 

Kwartaal 3 bestaat uit 6 lessen en start op 1 juli. (half tarief) 

Kwartaal 4 bestaat uit 12 lessen en start op 1 oktober. 

Jaarabonnement bestaat uit 42 lessen (2 lessen gratis) 

10-rittenkaart kan op ieder moment gestart worden. 

 

In de schoolvakanties zijn er aangepaste activiteiten welke buiten de 

abonnementen vallen. Op de erkende feestdagen zijn er geen lessen. 

 

Artikel 1. 

Op alle rechtsbetrekkingen die de lesgever in het kader van zijn bedrijf aangaat, 

zijn de aan deze akte gehechte algemene voorwaarden van toepassing. De klant 

verklaart zich door ondertekening van onderhavige akte uitdrukkelijk akkoord 

met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2. Inhoud van de overeenkomst 

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze 

instructie betreft het leren rijden op paarden van de lesgever / eigenpaard / 

paarden in bruikleen, dan wel het verbeteren van de rijvaardigheid. Onder de 

instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot 

uitvoering brengen van het geïnstrueerde. De instructie vindt plaats in een 

binnen- of buitenrijbaan, dan wel tijdens buitenritten, dan wel theorie in kantine 

of andere ruimte op het bedrijf. 

 

Artikel 3. Looptijd 

1. Met uitzondering van de 10-rittenkaart kan een overeenkomst enkel gestart 

worden op de eerste van elk kwartaal en geldt voor de duur van de 

overeenkomst. 

2. 10-rittenkaart is een half jaar geldig na start van de overeenkomst. 

3. Zonder voorafgaande opzegging wordt de overeenkomst telkens na 

ommekomst van de afgesproken duur voor dezelfde periode en tegen dezelfde 

condities verlengt. 

 

Artikel 4. Afmelden en Inhalen en kortdurende ziekte 

1. Afmelden kan uitsluitend via Manegeplan. 

2. Afmelden dient uiterlijk 36 uur voor aanvang van de les te geschieden. Anders 

vervalt de mogelijkheid tot inhalen.  

3. Inhalen kan uitsluitend via Manegeplan, naar gelang de mogelijkheden in de 

planning bepaald door de lesgever. 

4. Inhalen kan tot 12 weken na afmelding. 

5. Bij kortdurende ziekte (< dan 4 weken) mogen de lessen ingehaald worden. 

Voor langdurige ziekte zie Artikel 6 Opzegging. 

6. Inhalen is een service geen recht. 

 

Artikel 5. Verplichtingen lesgever 

1. De lesgever die de (groeps)lessen verzorgt, beschikt over voldoende 

aantoonbare kennis en ervaring. 

2. De lesgever draagt er zorg voor, dat op zijn bedrijf en tijdens instructie op een 

andere locatie, de veiligheidsvoorschriften worden toegepast en nageleefd. 

3. Equicentrum ‘Sprong vooruit’ behoudt het recht om door onvoorziene 

omstandigheden de lessen te annuleren. Tot een periode van 4 weken mogen 

lessen op een later tijdstip ingehaald worden. Bij een periode langer dan 4 weken 

zal er restitutie plaatsvinden. 

4. Het is de lesgever toegestaan de vorenbedoelde reglementen tussentijds te 

wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk op het informatiebord bekend 

worden gemaakt. 

5. De lesgever is gerechtigd om ten alle tijden de prijzen aan te passen. 

 

Artikel 6. Verplichtingen klant en gedragsregels 

1. De klant is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en 

gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de 

lesgever. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en 

bezoekers deze voorschriften naleven. 

2. De lesgever heeft bij het aangaan van de overeenkomst de reglementen 

overhandigd en de klant heeft van de inhoud hiervan kennis genomen. 

 

Artikel 7. Opzegging 

1. De overeenkomst kan zowel door de klant als door de lesgever worden 

opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand 

voor afloop van het abonnement. In geval van langdurige ziekte of blessure kan 

het abonnement eerder beëindigd worden waar restitutie op volgt. 

2. Opzegging door de klant kan uitsluitend per mail geschieden. 

 

Artikel 8. Lesgeld en betaling 

1. Voor instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van dit 

contract is vermeld. 

2. De betaling van het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel uiterlijk in de 

eerste week van de periode waarover het lesgeld verschuldigd is, door 

overmaking op een door Equicentrum Sprong vooruit op te geven 

bankrekeningnummer, dan wel door contante betaling aan de lesgever. 

3. Bij te late betaling van het lesgeld geldt een direct opeisbare boete van 10% 

van het overeengekomen bedrag.  

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

1. De lesgever is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is 

ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van 

veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen en 

instructies door of namens de lesgever. 

2. De lesgever 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 lesgever, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die 

in het kader van zijn hoedanigheid als lesgever dient te worden betracht. 

3. De aansprakelijkheid van de lesgever 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 allen tijde beperkt tot het bedrag 

waarvoor de lesgever zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen 

redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking is verleend. 

 

Artikel 10. Risico-acceptatie 

1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het 

berijden van en omgaan met paarden, 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. 

2. De klant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten 

aanzien van de lesgever geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten 

voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW. In geval van minderjarigheid van de 

klant, vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers, de lesgever voor  

dergelijke aanspraken door of namens de klant. 

 

Artikel 11. Verwerking persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die de klant aan lesgever verstrekt worden door lesgever 

als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming verwerkt. Aan de hand van deze verwerking kunnen 

lesgever en de Manege & Ruiter Bond –de brancheorganisatie waar Lesgever bij 

aangesloten is– uitvoering geven aan deze overeenkomst, de klant optimale 

service en actuele informatie bieden en de klant gepersonaliseerde aanbiedingen 

doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan een 

gerechtsdeurwaarder (of advocaat) indien sprake is van wanbetaling. De klant kan 

om inzage in en correctie van de verwerkte persoonsgegevens verzoeken, 

alsmede verzet (tegen de wijze waarop lesgever de persoonsgegevens verwerkt) 

aantekenen. Heeft het verzet betrekking op het direct mailing, dan zal het te allen 

tijde worden gehonoreerd. Meer informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens is te vinden op de website van lesgever. Lesgever maakt bij 

evenementen (of leuke gebeurtenissen) foto’s en video’s. Deze foto’s en video’s 

worden gebruikt om op social media/de website van lesgever een indruk te geven 

hoe het evenement verlopen is en promotie te maken voor lesgever. Dat wil 

zeggen dat als de klant wenst deel te nemen aan andere activiteiten dan 

reguliere paardrijles, de kans bestaat dat foto’s of video’s waarop de klant te zien 

is op social media/de website van lesgever geplaatst worden. 

 

Artikel 12. Minderjarigheid, toestemming ouders/voogd 

Door medeondertekening van deze overeenkomst stemt de wettelijk 

vertegenwoordiger van een minderjarige klant in met al het in deze 

overeenkomst bepaalde. 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de Klant en Lesgever 

zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen die uit die 

rechtsverhoudingen voortvloeien, die niet in der minne kunnen worden opgelost, 

dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant (locatie Den 

Bosch), die exclusief bevoegd is om over dergelijke geschillen te beslissen. 
 


