
 

 

Lease contract Manege de Barlo  
 

Lessee/huurder 
Persoonlijke gegevens: 
Naam: 
Adres:      Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoonnummer:  -     
 
 
Naam: Manege de Barlo 
Adres: Enterweg 2a  
Woonplaats: Markelo   Postcode: 7475 TK 
Leasepaard/pony:     Chipnr: 
Telefoonnummer: 0547-276283 
 
Optie 1 leasekosten per maand: A/B € 125,- C/D/E €160,- Paard €195,=  
    
 
4 Dagen: Zondag X  
  Maandag O 
  Dinsdag O 
  Woensdag O Zaterdag O 
  Donderdag O  
  Vrijdag O 
 
Optie 2 Volledige lease, pony of paard is volledig beschikbaar voor de huurder, 
eventuele overnamesom is te overleggen. 
 
Stalling B/C pony € 220,- 
Stalling D pony € 240,- 
Stalling E pony € 265,- 
Stalling paard € 290,- 
 
Leaseperiode: Start:      Eind: 
 
 
Bepalingen: 

 Het leasepaard blijft te allen tijde in eigendom van manege de Barlo. 
 De huurovereenkomst is geldig voor bepaalde tijd.  
 Opzegtermijn 1 week voor beide partijen zonder restitutie. 
 Gedurende 4 weken ruiterkamp wordt de pony uit de lease 

 gehaald, huur voor weken behoord dan wel tot de mogelijkheden. 
 De huurder mag gedurende de leasedagen gebruik maken van het 

harnachement en accommodatie. Eigen harnachement alleen in overleg. 



 

 

 Tijdens sportevenementen en buitenritten moet de pony beschikbaar blijven 
voor de manege mits anders is overeen gekomen. 

 Veeartskosten en hoefsmid zijn voor kosten van manege de Barlo en is ook 
beslissend in deze. 

 Huurkosten dienen voor aanvang van de nieuwe maand voldaan te worden. 
 Schade aan eigendommen dienen altijd direct vermeld te worden. 
 Paard meenemen van het erf naar  bijvoorbeeld les of concours alleen in 

overleg mogelijk. 
 De huurder/lessee is op de hoogte van de geldende huisregels op het bedrijf. 

 
De Aansprakelijkheid lessee en verzekering 

 De lessee is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het 
omgaan met het berijden van paarden. Dit risico vloeit voort uit de eigen 
energie van het dier en daarmee samenhangende onberekenbaarheid van het 
dier.   

 De lessee is (risico-)aansprakelijk voor de schade aan het ruitersportcentrum 
dan wel aan derden of eigendommen van derden (waaronder paarden), die 
het gevolg is van de eigen gedragingen van het paard.  

 De lessee is jegens het ruitersportcentrum en derden aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn 
gezinsleden.  

 De lessee draagt zorg voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.  
Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het 
hebben en gebruiken van een paard te dekken. De lessee draagt bovendien 
zelf zorg voor een ongevallenverzekering.  huurovereenkomst is exclusief de 
manegelessen.  
 

Handtekening lessee/huurder 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  :______-______-______  Plaats 
 
 
Handtekening verhuurder: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum  :______-______-______  Plaats 


