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Lesovereenkomst Balijmanege

Kurkhout 59
2719 JW ZOETERMEER

S-V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN

Ruiterpaspoortnummer;
Debiteurnummer: (Indien in bezit, altiid invullen)

De klant

Achternaam

Voorletter(s)/voornaam :

(tussenvoegsels voluit):

Straat + huisnummer:

Postcode & Woonplaats:

Telefoon Thuis:

Telefoon Mobiel:

E-lÍail:

Geqevens ruiter

Voorletter(s);

Voornaam:

Achternaam:

Tussenvoegsel(s) (voluit):

Geboortedatum:

Medische bijzonderheden die van vitaal belang zijn voor de ruiter in het kader van deze lesovereenkomst:

KNHS-lidmaatschap
Voor het volgen van de lessen is het lidmaatschap van de paardensportbond KNHS verplicht. U krijgt daarbij ook een
Ruiterpaspoort, waarin al uw vorderingen kunnen worden bijgeschreven. Het KNHS-lidmaatschap wordtjaarlijks stilzwijgend
verlengd. Dit gebeurt ook wanneer de lessen niet meer gevolgd worden bij betreffend ruitersportcentrum of wanneer de les
duur verstreken is. Een eventuele opzegging kunt u mailen naar ruiterpaspoort@knhs.nl.

Aangevraagde Iesat onnementen, lidmaatschappen en/of andere lessen

[l xwartaataoonnement volwassenen à ,€ lrl II

. Door de klant afgezegde lessen worden niet terugbetaald. Lessen die uiterl8k 24 uur van te voren worden afgezegd komen
in aanmerking voor een inhaalles en zijn l jaar geldig. Na opzegging van het abonnement komende de inhaallessen te
vervallen. Afzegging van de lessen kan via: lessen@balijmanege.

.Indien niet voor een automatische incasso wordt gekozen, dan dient het kwartaalabonnement voorafgaand aan iedere
periode van drie maanden ineens voldaan te worden.

Akkoordverklaring

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van de regelementen van het
ruitersportcentrum en verklaart door ondertekening uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en een exemplaar te hebben
ontvangen dan wel te hebben ingezien.

Handtekening
contractant:

Ha ndtekening
ru itersportcentru m:

Plaats: ZO_E_I__ERMEER Datum:
(inqanqsdatum KNHS-lidmaatschap en

*) s.v.p. doorhalen wat niet van loepassing is.
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Lesovereen komst Ba I ij ma nege

Balumanege en de klant (waà.onder ook wordt begrepen de rulte, zoals op d€ voozljde van dez€ lesovereenkomst
@utij"'uu"s"l

Attikel ,: hhoud van da overeeDkomst
Door ofvanwege het ruitersportcentrum wordt aan de klaot instrucli€ g€geven in
groepsverband of indtvidue€I. Deze instrlctle betreft het leren rDden op een
lespaàrd van het ruitérsportcentrum of op eeí eigen paa.d vàn de klant, dan wel
het verbeteren van {,e rívaardlgheid. Onder de instructie is tevens begrepen het
onder toezicht door de klant zeli§tandig tot uiwoering brengen vàn het

Artikel2! Looptil{ opz.ggit g
1. Deze lesovéreenkomst gaat ln op de datum van ondertekening voor de dl,]ur

van het op de vootzíde van deze lesovereenkomst gekozen lesabonnement en
wordt zonder opzegging telkens stllzwÍgend voor e€nzelfde periode (of indien
inmiddels voor een andere lesabonnement is geopt€erd voor dl€ ander€
perrode) verlengd.

2. De ové.eènkömst kan zowél door de klant als door de lesgevër worden
opg€zegd, met inachtnemins van een opzegtermijn vàn één maand. Opzegqing
door de klant kan uitslult€nd schrifteuk geschieden,

Artikel 3. Verplichtingen ruiÉrs@rtcenEsm
1. hstructie wordt gegeven door een instructeur die minlmaal beschlkt over een

diploma dàt bevoeqdheid verleent tot het z€fstaídig geven van instructie,
erkend door Stichtlng Veiliqe Paardensport ("SVP').

2. Het ruitersportcentrum d.àagt er zorg voor dat de velllgheidsvoorschriftenr
zoals voo.geschreven door SVP, wo.den toeqepast en nageleefd.

Ardkel 4: verplichtiogén klrnt en ge.lmgsr?gprs
1. De klànt is v€rplicht bij het aangaàn van deze lesovereenkomst een (NHs

lldmaatschap aao te gaan, indien de klant rídt op een paard van het
ruiter§goÉcentrLrm.

2. De klant ls verplicht de door het ruitersportcentrum gestelde
veiligheidsvoorschÍrften en gèdragsregels na te leven. Deze regels 2ijn
opgenomen in de reglementen van het ruitersportcentrum. D€ klant is er tevens
verantwoordelUk voor, dat zinlhaar gezinsleden en bezoekers d€ze
reqiemeoten nal€v€n.

3. De reglementen ziln aan deze lesovereenkomst gehecht en mak€n daarvan de€l

4. Het is het ruitersportcentrum toegestaan de reglementen tussentlds te
wijzigen. Wljzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekend

Artikèl 5: KNHS li.,maa6chap èn vèrzekedng
1. Aan het KNHS lldmaatschap, is onder andere een collectieve

onqevall€nverzeke.ing mët beperkte dekklng en uitkerinq verbonden die
dekkinq biedt voor schade dè dlrect verband houdt rnet deze lesovereenkomst,
Die verzekering is geen vervanging voor de indtuiduele ongevallenveeekeíng
met een dooílopende dekking.

aÍaikel6: Lesselí, èn bebllng
1. Voor de instructie is een prljs overeengekomen zoals op de andere ztdë van

deze lesovereenkomst staat vermeld. Het ruitersportcentrum kan - zonder een
ni€uwe lesovereenkomst aàn te gaan - de le§prtzen wlizigen. De klant kan bij
verhoging de lesovereenkomst met inachtneming van een opzegtermiin van één
maand opzeggen.

2. Lesqeld dient vooràf te zijn betaald uiterlijk vóór aanvang van de periode
waarover h€t lésgeld is vers€huldlqd.

3. Wanneer lessen geen doorqanq kunnen vinden door een omstandioheid waarop
h€t ruiterspoÉcentrum in redelukheld geen lnvloed kan uitoefenen
(bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, overheidsmaatregelen enlof
gezondheldsrisico's voor mens en/of paard), ls restltut'e van lesgeld niet
mogelijk en blijft de klant betalinq ver§€huldigd, qedureode dé ií aÈikel 2.1
bepàalde periode. hdlen een lespaard €igendom is van het ruitersportcentrum
is het ríitersportcentrum te allèn tijde bevoegd om te tepal€n of lessen
doorgang kunoen vinden.

artikèl ?: Aànspral<elikhei.l
1. Het ruit€rsportcentrum is nièt aansprakeliik voor indirecte s€hade, daaronder

begrepen, maar niet beperkt toti gevolgschade, gedeíde winst, gemiste
besDarinqen en schade door bedrljfsstaqnatle.

2. Het ruit€rspoÉcentrum is niet aansprakelljk voor schade die is ontstaàn ten
gevolge van het niet naleven van de reglementen. dan wel het niet in acht
nemen van aanwtzingen en instructies gegeven door of namens het
ruitersportcentrum,

3. Het rulterspoÉ€entrum is slechts aansprakelljk voor directe schade en de
aansprakelikheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waaÍvoor het
ruitersportcentrum zlch redelijkerwijs kan verz€kere
daadwerkelijk dekking kan worden verleend. Dat bedrag wordt vermindèrd met
het bedrag dat wordt uirgekeerd door de collectleve ongevallen verzekering met
beperkte dekkÍng en ultkerlng dat aan het KNHS lidmaatsóap van de klant is

ÀrdkelA: Risico-acceptatiè
1. Dë klant is op de hoogte van én accepteert het risi€o dat lnherent is aan h€t

berijden van en het omqaan met paa.den in de ruimste zin van het woord, welk
risico voorwloeit uit de eigeÍ energie van het dier en de dàarmee
samenhangende onberekenbaarheld en welk rislco zich kan manifesteren
voorafgaand. tijd€ns en na afloop van de instructi€.

2. De klant verklaaÉ dat hÍ/zí ultdrukkelijk op de hooste ls van het
onvoorspelbare gedrag van paarden. hdien voor de klant uit het
onberekenbare gedrag van een paard schade voorwloelt zaldit risico (deels)
voor.ekening van klant komen.

Artikel 9: vetwarking pér§oonsgèg.vens
De persoonsgegevens vermeld op de lesovereenkomst worden door het
ruitersportcènkum als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algernene
verordeíing Gegevensbeschermlng verwèrkt. Aàn de hand van deze verwerkhg kaí
hèt rultersportc€ntrum uitvoering geven aan deze lesovere€nkomst, de klant
optlmale servlce en actuele informatie bieden en gepersonaliseerde aanbiedingen
doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan
gerechtsdeumaarders indien sprake ls van wanbetaljng. Oe klant kan om inzage en
corredle met betrekk,ng tot de veruerkte persoonsgegevens vepoeken en veEet
aantekenen. Nadere informatie over de verwerklng van persoonsgegevens staat
v€rmeld ln de privacyverklarlng op de website van het ruitersportcentrum.

Arfrket ,o: Toepasselljk ÍÉchí bevoesdè t chter
Op deze lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en uilsluitend de
rechtbank van het arondissement waarin het ruitersportcentrum is gevestigd ls
bevoegd kennis te nemen van geschlllen.

Handtekening ruiter: Hàndtekening ruiterspo.tcentru.rl:

Handtekening ouder/voogd :

x) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.
ÉxrvH5
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