
Stal verhuur

Voor de verhuur van stallen gelden de onderstaand gestelde voorwaarden/stalregels. 

Deze voorwaarden/stalregels zijn aan huurder ter hand gesteld voorafgaand aan het 

invullen en reserveren van de stallen. Na reservering zult u een bevestiging per e-mail 

ontvangen. Mocht u de reservering willen wijzigen dan kan dat kosteloos t/m 24 uur voor 

aankomst, daarna zullen de door ons gemaakte kosten in rekening worden gebracht. 

Verhuurvoorwaarden 

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.  

Deze voorwaarden hebben betrekking op verhuur van de stallen, in de tenten op de 

terreinen van Peelbergen Equestrian Centre. De overeenkomst wordt gesloten tussen 

enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde 

gebruiker, verder te noemen huurder.  

Artikel 2. Duur van de overeenkomst.  

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.  

2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van 

een dag als een gehele dag.  

Artikel 3. Kosten.  

3.1. De kosten zijn als volgt: 1 stal voor 1 dag -> 40 euro, 1 stal voor 1 nacht -> 70 
euro, 1 stal voor 2 nachten -> 85 euro en 1 stal voor 3 nachten -> 97,50 euro. 
Elektriciteit 10 euro per dag. De stal dient dan alsnog door de huurder ontruimd te 

worden als de verhuurder daarom verzoekt. De minimale prijs van 40 euro geldt als er 

alleen overdag gebruik wordt gemaakt van de stal. De prijzen zijn inclusief BTW.  

3.2. De huurder is verplicht, voordat hij de stallen in gebruik neemt, aan de verhuurder 

de kosten te betalen zoals genoemd in de overeenkomst. 

3.3. Een klacht van huurder met betrekking tot de door de verhuurder geleverde 

diensten of accommodatie schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. 

Artikel 4. Paarden 

De paarden die in de stallen staan dienen volgens de regels van de KNHS ingeënt te zijn 

tegen influenza en tetanus. De huurder is verantwoordelijk voor zijn paarden en dient 

erop toe te zien dat de paarden verzorgd worden. Er is ‘s nachts geen toezichthouder dus 

de huurder dient zelf de paarden in de gaten te houden en is ten allen tijden zelf 

verantwoordelijk voor de paarden die hij op Peelbergen Equestrian Centre gestald heeft. 

Er wordt door Peelbergen Equestrian Centre geen toezicht op de paarden  gehouden 

huurder is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor de paarden die hij gestald heeft. 

Artikel 5. Verplichtingen huurder.  

5.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling 

van deze overeenkomst te gebruiken;  

a. Geen veranderingen aan te brengen;

b. De verhuurder te allen tijde toegang tot de stallen te verschaffen;

c. Aanspraken van derden op de gehuurde stallen af te wijzen en de verhuurder te 
vrijwaren;

d. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.

e. De huurder en de personen die met de huurder het terrein van Peelbergen Equestrian 
Centre betreden dienen zich allen te houden aan de stalregels zoals in de overeenkomst 

beschreven.
5.2. De verhuurder dient te zorgen voor; 

a. Drinkwater

b. Licht in de staltent en op het stallenterrein;

c. Aansluitmogelijkheden voor elektriciteit voor de vrachtwagen/caravan.



Artikel 6. Verzekering.  

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid over de spullen en paarden die 

hij in de gehuurde staltenten zet.  

Artikel 7. Schade en gebreken.  

7.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk 

aan de verhuurder te melden.  

7.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, 

reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak 

die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan 

afzonderlijk en aan de huurder in rekening gebracht.  

Artikel 8. Aansprakelijkheid.  

8.1. Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van 

de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. 

Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.  

8.2. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies/diefstal van 

materialen/paarden die op de terreinen van de verhuurder gestald zijn. 

8.3. De huurder en zijn/haar paarden verblijven geheel op eigen risico in de stallen en op 

het terrein van de verhuurder.  

8.4. Iedere aansprakelijkheid voor schade van verhuurder is beperkt tot het bedrag dat 

in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder afgesloten 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van 

het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 

Deze beperking van de aansprakelijkheid van de verhuurder geldt niet in geval van opzet 

of bewuste roekeloosheid van de verhuurder. 

8.5. Indien een beroep op artikel 8.4 in rechte geen stand houdt is verhuurder, zo er 

sprake is van enige grond daarvoor, enkel aansprakelijk voor directe schade van huurder 

als rechtstreeks gevolg van aan verhuurder toerekenbare tekortkomingen. Dit is slechts 

anders in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder. Verhuurder is niet 

aansprakelijk voor indirecte en/of gevolg schade. Daaronder wordt in elk geval verstaan: 

gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende resultaten, schade ten 

gevolge van vermindering van de waarde van een paard. 

 Artikel 9. Wijzigingen.  

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk 

overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de afsluiting van deze 

overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande 

bepalingen in strijd zijn.  

Stalregels 

1. Het is verboden om te roken in de staltenten.

2. Longeren is alleen toegestaan in de (overdekte) longeerpistes.

3. Afval dient te worden gedeponeerd in de containers.

4. Betreden van het terrein van Peelbergen Equestrian Centre is voor eigen risico.

5. Peelbergen Equestrian Centre is niet aansprakelijk voor beschadiging of 

zoekraken van persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. Dit 

geldt ook voor het bezoek voor u en uw paard dat zich op ons terrein begeeft. 

Stel uw bezoek van deze regels op de hoogte.

6. Het rijden van de paarden is voor eigen risico. Wij adviseren u om aan uw eigen 
veiligheid en de veiligheid van anderen te denken (te paard is het dragen van 
een cap verplicht!).



Wij vragen uw begrip voor bovenstaande regels. Deze regels zijn gemaakt om het op 

Peelbergen Equestrian Centre voor iedereen zo aangenaam en veilig mogelijk te 

maken. 




