FNRS-lesovereenkomst
De partijen
Het ruitersportcentrum en de klant (waaronder ook wordt begrepen de ruiter) zoals op de voorzijde van deze lesovereenkomst omschreven.

Artikel 1: Inhoud van de lesovereenkomst

Artikel 7: Aansprakelijkheid

Door of vanwege het ruitersportcentrum wordt aan de klant instructie gegeven in

1. Het ruitersportcentrum is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder

groepsverband of individueel. Deze instructie betreft het leren rijden op een lespaard
van het ruitersportcentrum of op een eigen paard van de klant, 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.

begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. Het ruitersportcentrum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten
gevolge van het niet naleven van de reglementen, dan wel het niet in acht nemen
van aanwijzingen en instructies gegeven door of namens het ruitersportcentrum.

Artikel 2: Looptijd, opzegging

1. Deze lesovereenkomst gaat in op de datum van ondertekening voor de duur van

3. Het ruitersportcentrum is slechts aansprakelijk voor directe schade en de
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor het ruitersport-

het op de voorzijde van deze lesovereenkomst gekozen lesabonnement en wordt

centrum zich redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking

zonder opzegging telkens stilzwijgend voor eenzelfde periode (of indien inmiddels

kan worden verleend. Dat bedrag wordt verminderd met het bedrag dat wordt

voor een andere lesabonnement is geopteerd voor die andere periode) verlengd.

uitgekeerd door de collectieve ongevallen verzekering met beperkte dekking en

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een

uitkering dat aan het KNHS lidmaatschap van de klant is verbonden.

opzegtermijn van één maand.
Artikel 8: Risico-acceptatie
Artikel 3: Verplichtingen ruitersportcentrum

1. Instructie wordt gegeven door een instructeur die minimaal beschikt over

1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het
berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk

een diploma dat bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie,

risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende

erkend door Stichting Veilige Paardensport (“SVP”).

onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en

2. Het ruitersportcentrum draagt er zorg voor dat de veiligheidsvoorschriften,
zoals voorgeschreven door SVP, worden toegepast en nageleefd.

na afloop van de instructie.
2. De klant verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare
gedrag van paarden. Indien voor de klant uit het onberekenbare gedrag van een

Artikel 4: Verplichtingen klant en gedragsregels

paard schade voortvloeit zal dit risico (deels) voor rekening van klant komen.

1. De klant is verplicht bij het aangaan van deze lesovereenkomst een KNHS
lidmaatschap aan te gaan, indien de klant rijdt op een paard van het ruitersport-

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

centrum.

De persoonsgegevens vermeld op de lesovereenkomst worden door het ruitersport-

2. De klant is verplicht de door het ruitersportcentrum gestelde veiligheidsvoor-

centrum als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening

schriften en gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de

Gegevensbescherming verwerkt. Aan de hand van deze verwerking kan het ruiter-

reglementen van het ruitersportcentrum. De klant is er tevens verantwoordelijk

sportcentrum uitvoering geven aan deze lesovereenkomst, de klant optimale service

voor, dat zijn/haar gezinsleden en bezoekers deze reglementen naleven.

en actuele informatie bieden en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoons-

3. De reglementen zijn aan deze lesovereenkomst gehecht en maken daarvan
deel uit.
4. Het is het ruitersportcentrum toegestaan de reglementen tussentijds te wijzigen.
Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de klant worden bekend gemaakt.

gegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien
sprake is van wanbetaling. De klant kan om inzage en correctie met betrekking tot
de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Nadere informatie
over de verwerking van persoonsgegevens staat vermeld in de privacyverklaring op
de website van het ruitersportcentrum.

Artikel 5: KNHS lidmaatschap en verzekering

1. Aan het KNHS lidmaatschap, is onder andere een collectieve ongevallenver-

Artikel 10: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

zekering met beperkte dekking en uitkering verbonden die dekking biedt voor

Op deze lesovereenkomst is Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de recht-

schade die direct verband houdt met deze lesovereenkomst. Die verzekering is

bank van het arrondissement waarin het ruitersportcentrum is gevestigd is bevoegd

geen vervanging voor de individuele ongevallenverzekering met een doorlopende

kennis te nemen van geschillen.

dekking.
Artikel 6: Lesgeld en betaling

Plaats en datum:

1. Voor de instructie is een prijs overeengekomen zoals op de andere zijde van deze
lesovereenkomst staat vermeld. Het ruitersportcentrum kan jaarlijks - zonder een

…..........………………….....……………………………………………………………………………………….…………

nieuwe lesovereenkomst aan te gaan - de lesprijzen wijzigen. De klant kan bij
verhoging de lesovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één

Handtekening ruiter:

maand opzeggen.
2. Lesgeld dient vooraf te zijn betaald uiterlijk vóór aanvang van de periode waarover

…..........………………….....……………………………………………………………………………………….…………

het lesgeld is verschuldigd.
3. Wanneer lessen geen doorgang kunnen vinden door een omstandigheid waarop

Handtekening ruitersportcentrum:

het ruitersportcentrum in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld,
maar niet uitsluitend, overheidsmaatregelen en/of gezondheidsrisico’s voor

…..........………………….....……………………………………………………………………………………….…………

mens en/of paard), is restitutie van lesgeld niet mogelijk en blijft de klant betaling
verschuldigd, gedurende de in artikel 2.1 bepaalde periode. Indien een lespaard

Handtekening ouder/voogd/ wettelijke vertegenwoordiger:

eigendom is van het ruitersportcentrum is het ruitersportcentrum te allen tijde
bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.
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