
LESCONTRACT “AAN DE LONGE” 

ONDERGETEKENDEN:  

1 Tessa van Hal-Kaandorp, woonachtig aan de Vlei 9 te Heiloo, ‘instructrice’; en 

2  

geboren op  ,verder te noemen "lesklant".  

NEMEN IN AANMERKING DAT: Instructrice en lesklant een overeenkomst wensen aan te gaan en de 

bepalingen daarvan schriftelijk wensen vast te leggen.  

ZIJN OVEREENGEKOMEN:  

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1.1 Deze overeenkomst is van toepassing zolang de instructrice een lesovereenkomst heeft met de 

lesklant. 

1.2 De overeenkomst kan mondeling in overleg worden opgezegd, er geldt geen opzegtermijn. Beide 

partijen kunnen opzeggen. 

Artikel 2 Het paard 

2.1 De instructrice en lesklant zijn overeengekomen dat, verder te noemen paard ‘Skik’ ter 

beschikking staat voor een ‘aan de longe’ les tijdens afgesproken tijden en dagen. Mocht er worden 

lesgegeven op het (verzorg/lease)paard of pony van de lesklant dan gaat de instructrice ervan uit dat 

het (verzorg/lease)paard of pony van de lesklant geschikt/gewend is voor een les aan de longeerlijn. 

2.2 Indien het paard Skik of het (verzorg/lease)paard of pony van de lesklant ziek of kreupel zijn dan 

zal de les worden ingehaald. Mits de les wordt afgezegd 2 uur voor de les dan hoeft de lesklant deze 

les niet te betalen. 

Artikel 3 Het gebruik van het Hit Air Vest  

3.1 Het gebruik van het Hit Air Vest is geheel op eigen risico van de lesklant. Ook tijdens de les en de 

verzorging voor en na de gratis les rijdt/verzorgt de lesklant het paard Skik of het 

(verzorg/lease)paard of pony van de lesklant geheel op eigen risico.  

3.2 De lesklant dient zorgvuldig om te gaan met het Hit Air Vest. Mocht er tijdens een val het 

gaspatroon van het Hit Air Vest niet werken dan is dit geheel op eigen risico van de lesklant. 

Artikel 4 Kosten  

4.1 De lesklant is verplicht de betaling te voldoen op de dag van de les, contant of per bank.  

4.2 De lesklant is met de instructrice overeengekomen € 22,50 per keer les te betalen, dit geldt voor 

de les op het ‘aan de longe’ paard Skik. Voor een les op het (verzorg/lease)paard of pony van de 

lesklant bedraagt de les € 15,-- Eventueel bijkomende kosten € 2,50 voor de huur van het Hit Air 

Vest.  

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1 De instructrice is ten opzichte van de lesklant niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is ten 

gevolge van het niet in acht nemen van aanwijzingen en instructies van de instructrice. 



5.2 De instructrice is slechts dan ten opzichte van de lesklant aansprakelijk voor schade, indien 

aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de instructrice, die in 

ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van hoedanigheid als instructrice 

dient te worden betracht. 

5.2 De aansprakelijkheid van de instructrice voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband 

houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of een tekortkoming, is ten alle tijden voor 

rekening van de lesklant. 

Artikel 6 Risico-acceptatie 

6.1 De lesklant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en 

omgaan van paarden, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee 

samenhangende onberekenbaarheid  en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na 

de instructie. 

6.2 De lesklant neemt deel aan de instructie voor eigen rekening en risico en zal ten aanzien van de 

instructrice geen aansprakelijkheid doen gelden. 

6.3 In geval van minderjarigheid van de klant, vrijwaren de ouders of verzorgers, de instructrice voor 

dergelijke aanspraken door of namens de lesklant. 

Dagtekening 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te ___________ op __-__-____ 

 

Instructrice      Lesklant 

Tessa van Hal-Kaandorp    ___________________________ 

 


