
                       

Stichting Hoeve Galderzicht Hippique 
Rijsbergsebaan 9 - 4836MC Breda – Telefoon +31620080041 

Short Lease-overeenkomst 
 

1. Stichting Hoeve Galderzicht Hippique, is eigenaar van de te leasen paard/pony:_____________________ 
en is hierna te noemen, de eigenaar;  

 
en 
 
2. Naam ruiter:  __________________________   

Adres:    __________________________ 
Postcode:   __________________________    
Woonplaats:   __________________________ 
Telefoon:   __________________________ 
Nood tel:   __________________________   
E-mail:   __________________________ 
 
 

Hierna te noemen de klant;  
 
Eigenaar en klant komen overeen:  

De leasepaarden/-pony’s zijn beschikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag.  

Het verschuldigde bedrag is gelijk aan de reeds betaalde 175,- en zal uiterlijk 5de dag van het nieuwe kwartaal via 
onze website worden voldaan. De resterende openstaande lesuren van het vierde kwartaal 2020 zullen in de 
periode ook worden verrekend met deze lease. Met deze short lease mag er wekelijks eenmalig één uur 
individueel gereden worden zonder begeleiding vanuit de eigenaar op bovengenoemd paard/pony.  

Deze short lease-overeenkomst is geldig tijdens de lockdown periode die aangegeven is op maandag 14 december 
2020 en loopt tot minimaal 19 januari 2021. Een opzegging/verlenging is niet nodig, de eind datum van dit 
contract zal gelijk worden getrokken aan de uitspraak van de overheid.  

Klant verklaart op de hoogte te zijn van al zijn taken en verantwoording m.b.t. het goed verzorgen van het dier, 
de spullen, het tuig en de accommodatie. Eigenaar mag er van uitgaan dat de klant bereid is om te helpen indien 
nodig. Klant zal alles wat in haar/zijn macht ligt, doen om veiligheid te waarborgen. Bij twijfel, vragen en/of 
commentaar neemt de klant altijd direct contact op met de eigenaar zelf. De klant is bekend met de huisregels en 
het huisreglement, deze zijn gelezen bij ondertekening.  

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn en dat hij/zij op de hoogte is dat 
alles op eigen risico geschiedt. Een paard/pony is een dier, we verwachten dat je met respect, begrip en gezond 
verstand hiermee om gaat.  

 
Aldus in tweevoud ondertekend te: __________________________ op: __________________________ 2020. 
 
De eigenaar:         De klant: 
 
 
__________________________          __________________________ 


