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Overeenkomst ruiterkamp 

Stal Jacobs 
  
in aanmerking nemende dat: 
 
 

·    het ruitersportcentrum exploitant is van een hippische onderneming en als zodanig 
onder andere ruiterkampen organiseert; 

·    het ruitersportcentrum is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse 
Ruitersportcentra (FNRS) en haar bedrijf uitoefent conform de voorschriften en 
eisen die de FNRS aan haar leden stelt; 

·    de ruiter beoefenaar is van de ruitersport en wil deelnemen aan een ruiterkamp; 
·    partijen het wenselijk achten hun afspraken met betrekking tot deelname aan het 

ruiterkamp schriftelijk vast te leggen; 
  
zijn overeengekomen als volgt: 
   
Artikel 1 Aard en object van de overeenkomst 
 
1.1.     Het ruitersportcentrum organiseert voor de ruiter een ruiterkamp waarbij de ruiter 

intern op het ruitersportcentrum verblijft en hem groepsgewijze educatieve en 
recreatieve activiteiten met paarden worden aangeboden.  

1.2.     Het ruitersportcentrum draagt er zorg voor dat door de ruiter gedurende het 
ruiterkamp dagelijks tenminste 1 uur per dag kan worden paardgereden. 

1.3.    Het ruitersportcentrum biedt de ruiter gedurende het ruiterkamp huisvesting, 
slaapgelegenheid en voeding (drie maaltijden per dag). 

1.4.     In overleg met het ruitersportcentrum kan de ruiter een eigen paard meenemen. Het 
ruitersportcentrum biedt voor het paard huisvesting en voeding. Er kan dagelijks een 
dagdeel gebruikt gemaakt worden van een paddock.  

1.5.     Indien de ruiter niet over een eigen paard beschikt stelt het ruitersportcentrum een 
paard ter beschikking dat aansluit bij het postuur, de ontwikkeling en de rij-ervaring 
van de ruiter. 

 
 
Artikel 2 Verplichtingen ruitersportcentrum 
 
2.1.    Het ruitersportcentrum zorgt gedurende het ruiterkamp voor deskundige          
          instructie, begeleiding en toezicht op de ruiter. 
2.2.    Alle paardgebonden activiteiten (lessen en buitenritten) vinden plaats onder 
          begeleiding van instructeurs die beschikken over de vereiste diploma’s of  
          anderszins aantoonbare deskundigheid en ervaring op hippisch gebied. 
2.3.    Het ruitersportcentrum ziet erop toe dat op het bedrijf en bij activiteiten de 
          veiligheidsvoorschriften die het FNRS voorschrijft worden toegepast en nageleefd. 
  
Artikel 3 Verplichtingen van de ruiter 
 
3.1.    De ruiter volgt tijdens het ruiterkamp alle aanwijzingen en instructies van de      
          begeleiders op. 
        
3.2.    De ruiter draagt tijdens alle paardgebonden activiteiten (lessen en buitenritten)  
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          deugdelijke rijkleding, meer concreet een veiligheidshelm, rijbroek, rijlaarzen of – 
          schoenen (jodphurs). 
 
3.3.    De ruiter is gehouden om de door het ruitersportcentrum gestelde  
          veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. Deze regels liggen vast in  
          een reglement, dat het ruitersportcentrum bij het aangaan van de overeenkomst  
          overhandigt aan de ruiter. De ruiter en zijn wettelijk vertegenwoordiger verklaren            
          door ondertekening van deze overeenkomst hiervan kennis te hebben genomen. 
 
3.4.    De ruiter informeert het ruitersportcentrum over zijn rij-ervaring en medische   
          gesteldheid (medicijngebruik, dieet en allergieën etc.) door naar waarheid de   
          het inschrijfformulier in te vullen.  
          Het ruitersportcentrum benodigd deze informatie ten behoeve van de organisatie  
          van het ruiterkamp voor de ruiter en benut deze informatie enkel voor de duur  
          van het ruiterkamp en vernietigt de ingevulde bijlage terstond na afloop van het    
          ruiterkamp.  
 
3.5.    De wettelijk vertegenwoordiger leeft bij bezoek aan het ruiterkamp eveneens de  
          hiervoor genoemde veiligheids- en gedragsregels na. De ruiter en de wettelijk  
          vertegenwoordiger zien er op toe dat gezinsleden en gasten deze voorschriften  
          naleven.  
  
Artikel 4 Vergoeding 
 
4.1.     Voor deelname aan het ruiterkamp is de ruiter een totaal-vergoeding van  
          €350 (inclusief btw) aan het ruitersportcentrum verschuldigd. 
4.2.  Indien de ruiter een eigen pony/paard meebrengt zijn de kosten hiervoor €45,- 
4.2.    De vergoeding wordt door de ruiter bij vooruitbetaling voldaan en wel uiterlijk 7  
          dagen voor aanvang van het ruiterkamp door contante betaling (tegen ontvangst  
          van een betalingsbewijs) of door overboeking op bankrekeningnummer  
          van het ruitersportcentrum. Bij gebreke van tijdige betaling kan  
          de ruiter niet tot het ruiterkamp worden toegelaten. 
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Artikel 5 Risico-acceptatie ruiter 
 
5.1.    De ruiter is op de hoogte van en accepteert het risico dat samenhangt met aan het  
          omgaan met en berijden van paarden. Dit risico vloeit voort uit de eigen energie  
          van het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid, welk risico  
          zich te allen tijde en onder alle omstandigheden kan manifesteren. Dit risico   
          brengt de kans op ongevallen en letsel met zich mee. 
5.2.    Gelet op het onder 5.1 genoemde risico dient de ruiter verzekerd te zijn voor  
          ziektekosten.  
 
Artikel 6 Aansprakelijkheid ruiter en verzekering 
 
6.1.   In het geval de ruiter een eigen paard gebruikt tijdens het ruiterkamp is hij danwel  
         de wettelijk vertegenwoordiger (risico-)aansprakelijk voor de schade toegebracht  
         aan (eigendommen van) het ruitersportcentrum of diens medewerkers danwel aan  
         derden of eigendommen van derden (waaronder paarden/pony’s), die het gevolg is          
         van de eigen gedragingen van het paard/de pony. 
6.2.   De ruiter danwel de wettelijk vertegenwoordiger is jegens het ruitersportcentrum  
         en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van  
         hemzelf of zijn gezinsleden 
6.3.   De eigenaar draagt zorg voor het verzekeren en verzekerd houden van het  
         paard en zijn andere eigendommen  tegen brand, diefstal, ziekte en andere         
         schade. Tevens draagt de ruiter danwel de wettelijk vertegenwoordiger zorg voor  
         een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering  
         dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van het paard te dekken, ook indien het  
         paard bij derden verblijft. Bij het aangaan van deze overeenkomst, heeft het   
         ruitersportcentrum recht om inzage in de polis te verlangen. 
 
Artikel 7 Aansprakelijkheid ruitersportcentrum 
 
7.1.   Het ruitersportcentrum  is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade  
         aan eigendommen van de ruiter ontstaan op het terrein of in de gebouwen van het  
         ruitersportcentrum 
7.2.   Het ruitersportcentrum is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen, dood, ziekte  
         of schade aan het paard van de ruiter danwel de wettelijk vertegenwoordiger en  
         evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van aangeboden  
         producten. Het ruitersportcentrum is niet gehouden tot enige vergoeding van  
         indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste  
         besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
7.3.   Het ruitersportcentrum is ten opzichte van de ruiter en de wettelijk  
         vertegenwoordiger niet aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan ten  
         gevolge van het niet in acht nemen door de ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan  
         wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader. 
7.4    Het ruitersportcentrum is slechts dan ten opzichte van de ruiter aansprakelijk voor  
         schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelen door of  
         namens het ruitersportcentrum verricht danwel nalaten, dat in zeer ernstige mate  
         in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het  
         bedrijf van het ruitersportcentrum dient te worden betracht, dan wel het gevolg is  
         van opzet of bewuste roekeloosheid van het ruitersportcentrum en diens  
         ondergeschikten.  
7.5.   De aansprakelijkheid van het ruitersportcentrum is te allen tijde beperkt tot het  
         bedrag waarvoor het ruitersportcentrum verzekerd is, dan wel redelijkerwijs  
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         verzekerd had behoren te zijn. Voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze  
         verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een verwijtbare fout of  
         tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die aansprakelijkheid van het  
         ruitersportcentrum  tot gevolg heeft, geldt dat deze te allen tijden zijn  beperkt tot  
         het bedrag waarvoor het ruitersportcentrum zich voor dergelijke  
         schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor  
         daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 
 
Artikel 8  Algemene voorwaarden 
 
Op alle rechtsbetrekkingen die het ruitersportcentrum in het kader van zijn bedrijf aangaat, 
zijn de aan deze overeenkomst  gehechte en door beide partijen geparafeerde algemene 
voorwaarden van toepassing, zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar 
leden, behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst met zoveel woorden wordt 
afgeweken. De ruiter/wettelijk vertegenwoordiger verklaart door ondertekening van deze 
overeenkomst uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene 
voorwaarden, dat hij de strekking van de algemene voorwaarden kent en zich bewust is van 
de (aansprakelijkheids-) risico’s die daaraan verbonden zijn en verklaart zich akkoord met 
de inhoud daarvan.  
  
Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze 

9.1. Deze overeenkomst en de uitvoering daarvan wordt beheerst door Nederlands 
recht.  

9.2. Alle eventuele geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in 
het arrondissement waarin het ruitersportcentrum is gevestigd.  


