Lease overeenkomst pony/paard
Ondergetekenden,
1.

de heer / mevrouw geboren te…… thans woonachtig…… te hierbij gelegitimeerd met…….
hierna te noemen, ‘eigenaar’ en

2.

de heer / mevrouw …….. geboren te …… thans woonachtig …….. zich hierbij gelegitimeerd met
…… hierna te noemen, ‘gebruiker’
zijn hierbij het volgende overeengekomen,

a/

De bovengenoemde eigenaar …….verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van- en de beschikking te
hebben over voornoemde pony, welke geboren is op …… en voorzien is met chipnummer ……..

b/

De eigenaar leent voornoemde pony uit aan de gebruiker. Hij stelt in die hoedanigheid op basis van
zogenaamde leaseovereenkomst, zijn pony ter beschikking aan derden zoals gebruiker,
overeenkomstig onderstaande overzicht en voorwaarden en condities, waarbij gebruiker in
betreffende periode de zorg voor de pony draagt.

O

maandag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

dinsdag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

woensdag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

donderdag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

vrijdag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

zaterdag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

O

zondag

van……………… tot ……………… uur / O gehele dag

c.

De eigenaar verklaart hierbij de pony aan de gebruiker te willen uitlenen, terwijl gebruiker
verklaart de pony te willen lenen van de eigenaar.

hierbij

De eigenaar en gebruiker komen hierbij overeen dat de pony op Manege Wittenburg te Blijham
Oosteinde 8 wordt gestald.
d.

Eigenaar en gebruiker wensen de door hen terzake gemaakte afspraken hierbij in deze
overeenkomst vast te leggen.

e.

Vanaf de eerste dag dat de lease-overeenkomst ingaat, geldt er een proefperiode van 3 maanden,
waarin beide partijen nog mogen beslissen of de lease-overeenkomst definitief wordt.

Artikel 1
1.1

De eigenaar zal de hierboven onder a/ omschreven pony vanaf …………….. voor gebruiker gedurende
onbepaalde tijd beschikbaar hebben. In de periode dat de pony ter beschikking van gebruiker staat, zal de
eigenaar de pony wel voor andere doeleinden inzetten, behoudens nader te maken schriftelijke afspraken.

1.2

Gebruiker mag de pony gebruiken als manegepony zoals dressuur, spring, afdelingsdressuur en recreatie en
is bij aanvang van deze overeenkomst geschikt voor die doelen. De gebruiker mag de pony niet gebruiken
voor Western gerelateerd gebruik.

1.3

Gebruiker is gehouden met goede intentie voor de pony van de eigenaar te zorgen en de pony de nodige
voeding, aandacht en beweging te geven.

1.4

Eigenaar is gehouden aan het op tijd ontwormen en inenten van de pony.

1.5

De eigenaar behoudt zich het recht voor haar pony te gebruiken voor manegelessen.

1.6

De overeenkomst behelst naast het beschikbaar stellen van de pony de volgende afspraken:
a/

1.7

de eigenaar draagt er zorg voor dat de pony m.i.v. ……………….…….... overeenkomstig het in b/
opgemaakte schema ter beschikking van gebruiker staat.
b/
de eigenaar zorgt vanaf het moment dat de pony ter beschikking staat, van de gebruiker, voor passend
harnachement voor de pony.
c/
de gebruiker en de eigenaar houden elkaar op de hoogte van verandering in beider contactgegevens.
De pony zal in de periode dat de gebruiker het gebruiksrecht van de pony heeft uitsluitend en alleen door de
klanten van Manege Wittenburg worden bereden en verzorgd.

1.8

De gebruiker zal in de periode dat er onverhoopt niet door hem/haar voor de pony gezorgd kan worden,
aanspraak maken op zorg door de eigenaar van de pony of met eigenaar in overleg treden inzake de tijdelijke
zorg door derden.

Artikel 2
2.1

De medische kosten aan de pony zijn voor rekening van eigenaar, met uitzondering van de kosten die
veroorzaakt zijn door onzorgvuldig handelen van de gebruiker welke kosten alsdan onverkort voor rekening
van gebruiker komen.

2.2

Eigenaar betaalt het verplichte inenten van de pony volgens de reglementen van de KNHS.

2.3

Eigenaar betaalt het ontwormen en bekappen/beslaan van de pony.

Artikel 3
3.1

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan door ieder der partijen zonder opgaaf van
nadere redenen worden opgezegd, de opzegging van de overeenkomst moet altijd schriftelijk gedaan worden
op de eerste dag van een maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

3.2.

Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen indien zwaarwegende redenen hen
daartoe nopen.

3.3.

Deze overeenkomst kan tevens op ieder moment met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Artikel 4
4.1

Bij aanvang van deze overeenkomst is de pony bekend met de volgende
aandoeningen:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
… (e.e.a. voor zover van toepassing)
4.2

De eigenaar en de gebruiker zijn gehouden elkaar te informeren omtrent relevante aandoeningen en of
blessures van de pony en van alle andere bijzonderheden die aan de pony opvallen.

4.3

In het geval de pony een aandoening krijgt of geblesseerd raakt gedurende de looptijd van deze
overeenkomst, zal de gebruiker met de eigenaar de zorg voor de pony voorop stellen en in overleg
beslissingen nemen over eventuele behandelingen. Indien de aandoening zodanig is dat de pony niet meer
geschikt is voor het gebruiksdoel zoals overeengekomen is in artikel 1.7, zullen eigenaar en gebruiker terzake
tezamen beslissingen nemen, waarin het welzijn van de pony voorop staat. In voorkomend geval beslist de
eigenaar over leven en dood.

Artikel 5
5.1

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die gebruiker of derden oplopen door de pony, welke is
veroorzaakt tijdens de duur van de overeenkomst.

5.2

De eigenaar blijft bezitter van de pony als bedoeld in artikel 6:179 BW.

5.3

Gebruiker dient voor de duur van deze overeenkomst zorg te dragen voor een WA verzekering voor de pony.
Een kopie van de polis wordt bij ingang van deze overeenkomst door hem/haar aan eigenaar overhandigd.

5.4

Gebruiker vrijwaart hierbij tevens eigenaar onverkort en onherroepelijk voor alle schade die de pony
gedurende de duur van deze overeenkomst aan derden en/of aan eigendommen van derden toebrengt
gedurende de in artikel b/ vermelde tijden.

5.5

Het is gebruiker zonder schriftelijke toestemming van eigenaar niet toegestaan deze overeenkomst aan
derden over te dragen.

Artikel 6
6.1

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren eigenaar en gebruiker een exemplaar van deze
overeenkomst te hebben ontvangen, deze te kennen, akkoord te gaan met het daarin gestelde en de terzake
gemaakte afspraken te zullen naleven.

Artikel 7
7.1

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Blijham op ………………………….
Naam (eigenaar):

Naam (gebruiker):

…………………………………………

………………………………………………

