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Overeenkomst Gebruik Faciliteiten 

(in te vullen met blokletters en elke bladzijde paraferen!!) 

Ondergetekenden, 

1.Zorgstal De Bonte Drie, gevestigd Kopstukken 50, 9584TH Mussel, hierna te 

noemen ‘Opdrachtnemer’. 

2.Client,   

naam, voorletter(s)……………………………………………………………… 

adres en woonplaats…………………………………………………………… 

hierna te noemen ‘opdrachtgever’. 

Nemen het volgende in aanmerking; 

Opdrachtnemer exploiteert een zorgboerderij waarbij volwassenen met een 

verstandelijke handicap 24-uurs zorg krijgen met dagbesteding.  

Naast de zorgboerderij houdt Opdrachtnemer zich bezig met het fokken van 

paarden. Af en toe wordt een paard verkocht. 

Vanuit een sociaal- en maatschappelijk oogpunt stelt Opdrachtnemer haar 

faciliteiten, waaronder een overdekte rijhal, een vitafloor, een stapmolen, stallen, 

paarden en een longeercirkel, zonder winstoogmerk ter beschikking aan derden.  

Indien kosten in rekening worden gebracht, zoals bij bijvoorbeeld het gebruik van 

de vitafloor, zijn dit kosten voor o.a. onderhoud, energie en personeelskosten. 

Binnen de dagbesteding worden deelnemers van de zorgboerderij bij alle 

aspecten m.b.t. de paarden betrokken. Zo helpen zij bij het onderhoud van de 

paarden, helpen zij bij het vervaardigen van o.a. hindernissen en helpen zij bij 

evenementen die door Opdrachtnemer of door derden worden georganiseerd. 

Opdrachtnemer beschikt over enkele brave paarden die geschikt zijn voor 

onervaren ruiters. Deze paarden zijn eigendom van Opdrachtnemer. 
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Door ondertekening van deze overeenkomst gaat opdrachtgever akkoord met de 

volgende afspraken; 

1. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om een paard, in eigendom 

van Opdrachtnemer, een eigen paard, of het paard van een derde, te berijden 

op het terrein van de stal. 

2. Opdrachtgever stemt ermee in dat het berijden van het ter beschikking 

gestelde paard van Opdrachtnemer, geheel voor zijn/haar eigen risico 

geschied. 

3. Opdrachtgever stemt ermee in dat Opdrachtnemer geen enkele 

verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid heeft voor schade c.q. letsel dat 

ontstaat als gevolg van het paardrijden en/of een ongeval met het paard. 

4. Opdrachtgever stemt ermee in, in geval van een ongeval en/of gevolg door het 

paardrijden, waarbij letsel en/of schade is ontstaan, dat hij/zij Opdrachtnemer 

niet/nooit aansprakelijk zal stellen. 

5. Opdrachtgever geeft hierbij aan te beschikken over voldoende vaardigheden 

om een paard te berijden, voldoende overwicht te hebben op het paard en 

bekend te zijn met gedragingen van paarden, zoals schrikken en 

vluchtgedrag. 

 

Voor gelezen en akkoord, 

Mussel,  
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