
 

 
 

Lesovereenkomst Western Manege Van Buuren 
 
Ondergetekenden: 
 
Western Manege Van Buuren gevestigd aan Kaapseplein 18 2572 
NC te Den Haag. Bezoekadres Kruisweg 18 C, 2481 NA te Woubrugge. 
Verder te noemen 'instructeur'. 
 
En 
 

Naam:    ........................................................................................... 
wonende aan de:  ........................................................................................... 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………. 
E-mail:    ………………………………………………………………………………………. 
 
Verder te noemen 'leerling'. 
Verklaren dat onderstaande is overeengekomen: 
 
Artikel 1 
Door de instructeur wordt aan de leerling instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden/pony’s, dan wel het verbeteren van de 
rijvaardigheid. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht van de instructeur door de leerling zelfstandig tot uitvoering brengen van het 
geïnstrueerde. De instructie is met name gericht op de discipline(s) : westernsport en bitloosrijden. 
 
Artikel 2 
Indien de veiligheid dat vereist heeft de instructeur de bevoegdheid om de leerling onmiddellijk de toegang tot de les te ontzeggen, wanneer de leerling de 
instructie(s) opzettelijk negeert dan wel niet opvolgt. De leerling is verplicht om tijdens de instructie een goedgekeurde cap te dragen. Ingeval de leerling dit niet 
doet is de instructeur bevoegd te beslissen om de les niet door te laten gaan. Het niet dragen van de cap komt geheel voor eigen rekening en risico van de leerling. 
 
Artikel 3 
De instructie vindt plaats op individuele basis of in groepen. Het paard/de pony waarmee leerling deelneemt aan de instructie is van: Western Manege Van Buuren 
of van zichzelf. 
  
Artikel 4 
De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan dan wel tijdens buitenritten. Indien er in een binnen- of buitenrijbaan wordt gereden dan vindt de 
instructie plaats op het terrein van de instructeur. Meer specifiek aan de: 
Kruisweg 18 C, 2481 NA te Woubrugge. 
Iedere les heeft een duur van minimaal 30 minuten en maximaal 90 minuten. 
 
Artikel 5 
Deze overeenkomst gaat in op: 
..........-............-...................... 
en is aangegaan voor onbepaalde tijd, met uitzondering van (indien van toepassing) 1 proefles. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden 
opgezegd. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden, aan het eind van een kalendermaand. 
 
Artikel 6 
Deze overeenkomst eindigt onmiddellijk indien: 

• de leerling niet meer in staat is om deel te nemen aan de les, als gevolg van gezondheid, lichamelijke en/of geestelijke klachten; 

• de instructeur niet meer in staat is om de instructie te verzorgen, als gevolg van gezondheid, lichamelijke en/of geestelijke klachten en er geen andere 
instructeur voor handen is; 

• de leerling niet naar behoren met het paard/de pony (van de instructeur) omgaat; 

• het paard/de pony, waarmee de leerling deelneemt aan de les, niet meer in staat is om deel te nemen aan de les en er geen ander paard of pony voor 
handen is om mee deel te nemen aan de les; 

• de instructeur niet langer een geschikt(e) paard/pony voor de leerling beschikbaar heeft, indien de leerling deelneemt aan de instructie met een paard 
of pony van de instructeur; 

• de instructeur niet langer zijn bedrijf kan uitoefenen in verband met bedrijfsbeëindiging of faillissement.; 

• de leerling de regels van het bedrijf van de instructeur niet in acht neemt. 
 
Artikel 7 
Partijen zijn voor de instructie de prijs overeengekomen van de momenteel geldende prijslijst. De prijs kan gedurende de overeenkomst wijzigen. De betaling van 
het lesgeld geschiedt bij vooruitbetaling, doch uiterlijk vóór aanvang van de termijn waarover het lesgeld verschuldigd is. De betaling van het lesgeld aan de 
instructeur geschiedt door pinbetalingen. De door de leerling afgezegde lessen worden niet terugbetaald. De lessen die uiterlijk 24 uur van tevoren zijn afgezegd, 
kunnen in overleg met de instructeur op een andere dag of een ander tijdstip worden ingehaald indien dit mogelijk is. De door de instructeur afgezegde lessen 
hoeven niet te worden betaald. Indien deze lessen al zijn betaald, dan kunnen deze lessen in overleg tussen beide partijen worden ingehaald. Indien de leerling 
niet heeft betaald kunnen er ook geen lessen worden afgenomen. 
 
Paraaf instructeur          Paraaf leerling 
 



 

Artikel 8 
De instructeur beschikt minimaal over een diploma dat de bevoegdheid verleent tot het zelfstandig geven van instructie op het betreffende niveau en in de 
bewuste discipline. De instructeur draagt er zorg voor dat op zijn locatie, waar de instructie wordt gegeven, de veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door 
de Stichting Veilige Paardensport, worden toegepast en nageleefd zowel door de instructeur zelf als door de leerling. De leerling en de door hem/haar 
meegebrachte bezoekers zijn verplicht de instructies van de instructeur op te volgen en de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven zoals 
voorgeschreven door de Stichting Veilige Paardensport, zie http://www.veiligpaardrijden.nl/. 
 
Artikel 9 
De instructeur heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indiende leerling het bepaalde in artikel 2, artikel 6 en artikel 8 van 
deze overeenkomst niet naleeft. 
 
Artikel 10 
De instructeur is ten opzichte van de leerling niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de aanwijzingen dan wel 
instructies van de instructeur en of de veiligheidsvoorschriften die gelden tijdens, voor en na de instructie op de locatie waar de instructie wordt gegeven. De 
instructeur is ten opzichte van de leerling aansprakelijk voor schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen of nalatigheden door of 
namens de instructeur, die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die door de instructeur vanuit zijn hoedanigheid dient te worden betracht. De 
aansprakelijkheid van de instructeur is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval uit hoofde van de door de instructeur afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eventuele eigen risico dat de instructeur in verband met die verzekering draagt. Indien de 
door de instructeur afgesloten aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 250,- per schadegeval. De leerling 
is op de hoogte en accepteert het risico en de mogelijk daaruit voortvloeiende schade dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden en pony’s, 
hetgeen voortvloeit uit de eigen energie van het paard/de pony en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid die zich kan voordoen zowel voor, tijdens als 
na de instructie. Indien de leerling deelneemt aan de instructie met een eigen paard/pony of een van iemand anders dan de instructeur/manege geleend(e) 
paard/pony is de risico aansprakelijkheid behorende bij dat paard/die pony geheel voor rekening van de leerling c.q. de bezitter van het paard/de pony. 
 
Artikel 11 
Wanneer de ene partij zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om nakoming van alle verplichtingen te eisen, dan wel het recht om de 
daartegenover staande verplichting op te schorten. Ook is de andere partij bevoegd om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Hiertoe is slechts een aan de andere partij gerichte aangetekende brief van de eisende partij nodig. 
 
Artikel 12 
De leerling geeft onherroepelijk aan de algemene voorwaarden en de privacy policy te hebben gelezen en de inhoud van deze voorwaarden te kennen en deze te 
aanvaarden tijdens het ondertekenen van deze lesovereenkomst gesloten met de instructeur. 
 
Artikel 13 
De ondergetekenden stemmen in met de bepalingen van dit contract, indien voor het aangaan van deze overeenkomst, vanwege de minderjarigheid van de 
leerling, de toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers is vereist. 
 
Artikel 14 
Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan 
wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement van de 
instructeur/manege, voor zover het niet gaat om geschillen waarvan de kantonrechter bevoegd is kennis te nemen. 
 
Deze overeenkomst overschrijft alle reeds voorgaande ondertekende overeenkomsten tussen instructeur en leerling. 
 
Voor akkoord geparafeerd op iedere pagina en ondertekend in tweevoud op: 
 
........................-.........................-................................................. 
 
 
INSTRUCTEUR        LEERLING of WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGERS 
S. van Buuren - Biharie       Naam 
 
Handtekening       Handtekening 
 

 


