
Ruiterkampvoorwaarden Manege Gerner  
 
 
 
 
Algemene voorwaarden  
Artikel 1 
Op alle rechtsbetrekkingen die de stalhouder in het kader van zijn bedrijf aangaat, zijn de aan deze akte  
gehechte algemene voorwaarden van toepassing zoals samengesteld door de FNRS ten behoeve van haar leden. De 
klant verklaart zich door ondertekening van het inschrijfformulier uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze  
algemene voorwaarden. 
 
Artikel 2 
1. De stalhouder organiseert een ruiterkamp waarbij een groep kinderen voor een bepaalde tijd, intern op het 

bedrijf van de stalhouder verblijft. Tijdens het ruiterkamp worden recreatieve en educatieve activiteiten 
ondernomen al dan niet nauw verwant met de paardensport. De stalhouder zorgt ervoor dat tenminste 
voldoende uur per dag kan worden paardgereden. 

2. De stalhouder zorgt voor overnachtingsmogelijkheden, sanitaire voorzieningen en drie maaltijden per dag. 
 
 
Artikel 3 
1.   Het kamp gaat in op de door beide partijen afgesproken week op maandagmorgen  om 9.00 uur  
       en eindigt op vrijdag  om 17.00 uur. 
2.   De klant draagt er zorg voor dat de ruiter op het aanvangstijdstip aanwezig is en zorgt er tevens voor dat de 
ruiter bij het einde van de week wordt opgehaald. 
  
Artikel 4 
Het paard waarmee de ruiter aan het ruiterkamp deelneemt betreft: 

1 het paard van de ruiter zelf, welke gezond dient te zijn, zonder gebreken of in contact zijnde geweest met 
zieke paarden.  
2 of    een paard van de stalhouder, waarbij de stalhouder een paard voor de ruiter uitkiest, dat past bij de 
ervaringen en het postuur van de ruiter. 
3 Als tijdens de kampweek het meegenomen paard of pony ziek wordt, of kreupel, zal er gekeken worden of de 
stalhouder een vervangend paard kan regelen voor de ruiter.  Kosten voor de stalling, extra verzorging en of 
de dierenarts zullen op de klant verhaald worden. 

 
Artikel 5 
1. De stalhouder zorgt tijdens de activiteiten van het ruiterkamp voor deskundige begeleiding en zorgt tevens 

voor voldoende toezicht op de ruiter. 
2. De paardrijlessen of buitenritten tijdens het ruiterkamp vinden plaats door of onder begeleiding van 

instructeurs of begeleiders die beschikken over de daarvoor benodigde diploma’s dan wel ten minste over 
aantoonbare deskundigheid en ervaring. 

3. De stalhouder zorgt ervoor, dat op zijn bedrijf en ook tijdens activiteiten op andere locaties, de 
veiligheidsvoorschriften, zoals voorgeschreven door de FNRS, worden toegepast en nageleefd. 

 
Artikel 6 
1. De ruiter is verplicht tijdens alle paardrijdactiviteiten deugdelijke rijkleding te dragen, waaronder een  
veiligheidshelm, rijbroek en rijlaarzen of rijschoenen (jodphurs).  
2. De ruiter is gehouden om tijdens het ruiterkamp de aanwijzingen en instructie van de begeleider(s)   op te 
volgen. 
3. De ruiter is gehouden de door de stalhouder gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven.     
Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van de stalhouder. 
4. Deze regels zijn te lezen onder het kopje  huisregels op www.manege-gerner.nl 
  de ruiter en ouder hebben van de inhoud hiervan kennis genomen. 
 



Artikel 7 
1. Voor bovenvermeld ruiterkamp is een prijs overeengekomen zie inschrijfformulier, inclusief BTW. 
2. Reservering vindt plaats door betaling van € 75,=. Pas na betaling van dit reserveringsbedrag, heeft de ruiter 

recht op een plaats in het ruiterkamp. 
3. Bij annulering door de klant van de gereserveerde plaats, wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. 
4. Betaling van het reserveringsbedrag dient plaats te vinden op rekeningnummer 3838 29869  ten name van 

Manege Gerner  te Dalfsen 
5. Het resterende bedrag dient uiterlijk contant te worden voldaan bij aankomst van de ruiter op het ruiterkamp, 

dan wel door overmaking van het bedrag op het hiervoor vermelde rekeningnummer, uiterlijk een maand vóór 
aanvang van het ruiterkamp. Bij annulering binnen een maand voor aanvang dient het resterende bedrag 
alsnog overgemaakt te worden. Desgewenst kunt U zelf een annuleringsverzekering afsluiten. 

 
 
Artikel 8 
1. De stalhouder is ten opzichte van de ruiter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het 

niet in acht nemen door de ruiter van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van 
aanwijzingen van de stalhouder en/of de begeleiders. 

2. De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de ruiter aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat 
deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder, die in ernstige mate in strijd zijn met 
de zorgvuldigheid die in het kader van zijn hoedanigheid als stalhouder dient te worden betracht. 

3. De aansprakelijkheid van de stalhouder voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, 
dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde 
beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen 
redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 

 
Artikel 9 
1. De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met 

paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende 
onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren tijdens het ruiterkamp. 

2. De ruiter neemt deel aan het ruiterkamp voor eigen rekening en risico en de klant zal ten aanzien van de 
stalhouder, buiten de eventueel in artikel 11 lid 1 overeengekomen voorzieningen, geen aanspraken doen 
gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW.  Tevens vrijwaart de klant de stalhouder 
voor dergelijke aanspraken door of namens de ruiter. 

 


