
Artikel 1
Prijs & betaling

De tarieven zijn van toepassing op de paarden 
en pony’s op onze pensionstal vanaf 1  septem-
ber 2016 (prijswijzigingen voorbehouden).

U kunt bij ons kiezen of uw paard halfpension of 
volpension staat. Halfpension hanteren wij een 
tarief van € 155,- per maand. En wij hebben een 
volpensiontarief van € 205,- per maand. Deze 
bedragen zijn inclusief BTW. Beide mogelijkhe-
den zijn nog aan te vullen met extra opties nader 
genoemd. De pensionklanten ontvangen aan het 
eind van elke maand een factuur, welke binnen 
veertien dagen dient te worden overgemaakt 
op iban NL06Rabo 01789.30.318 op naam van 
Hoeve Consensus Texel. Onder vermelding van 
klant/factuurnummer. Bij niet tijdige betaling 
wordt er € 12,50 extra aan administratiekosten 
in rekening gebracht.

Wanneer de eerste stallingtermijn korter is dan 
één maand, wordt eenmalig het stalgeld naar 
verhouding in rekening gebracht.

De stalhouder is gerechtigd om tussentijds ge-
noemde kosten te verhogen, indien de geldende 
dagprijs van de fourage ed. daartoe aanleiding 
mochten geven of wanneer extra faciliteiten wor-
den aangebracht op de pensionstal. Dit dient 
minimaal twee maanden van tevoren aan de 
pensionklant kenbaar te worden gemaakt. De 
pensionklant heeft dan het recht om per eerst-
volgende maand het contract op te zeggen. 

Halfpension is inclusief:
•	 Twee voerbeurten per dag (ruwvoer)

•	 Ruwvoer
•	 Koud-watervoorziening
•	 Dagelijks weidegang (zelf binnen/buiten zet-

ten)
•	 Gebruik longeercirkel (harken na gebruik)
•	 Gebruik zadelkast/kamer
•	 Gebruik faciliteiten nog aan te brengen op de 

pensionstal (prijswijzigingen voorbehouden)

Volpension
Volpension is inclusief de gehele verzorging en 
gebruik van fasciliteiten, maar exclusief strooi-
sel.

Extra opties voor beide keuzes zijn aan het eind 
van dit contract aan te vullen.

Halfpension en volpension zijn beide exclusief  
strooisel. Dat neemt u van ons af per pak/baal. 
Er zijn drie soorten strooisel beschikbaar:
•	 Gehakseld stro: € 8,-
•	 Vlas: € 7,50
•	 Stro: € 5,50

Artikel 2
Opzegging contract

De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zo-
wel door de pensionklant als door de stalhouder 
worden opgezegd. De opzegging dient schrif-
telijk te geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van één kalendermaand en op-
zegging voor de 1e van de maand, behoudens 
in geval van overmacht. In het laatste geval zal 
de opzegtermijn komen te vervallen. In dat geval 
wordt alleen de betreffende maand nog in reke-
ning gebracht. Onder overmacht moet worden 



verstaan:  
•	 Verlies van paard/pony  
•	 Verkoop van paard/pony
•	 In die gevallen welke wederzijds als over-

macht kunnen worden geaccepteerd

Artikel 3
Beëindiging overeenkomst en
ontruiming stal

Het is de stalhouder toegestaan deze overeen-
komst met onmiddellijke ingang te beëindigen: 
•	 Indien de pensionklant ten aanzien van de 

betaling van het stalgeld in verzuim is met 
een minimum van twee maanden achter-
stand

•	 Indien de pensionklant, ondanks voorafgaan-
de (schriftelijke) waarschuwingen door de 
stalhouder, nalaat zijn/haar paard op deug-
delijke wijze te verzorgen

•	 Indien de pensionklant, ondanks vooraf-
gaande (schriftelijke) waarschuwingen door 
de stalhouder, zorgdraagt aan een onprettige 
sfeer op Hoeve Consensus Texel 

•	 Indien de pensionklant, ondanks vooraf-
gaande (schriftelijke) waarschuwing door de 
stalhouder, zich  niet kan houden aan de ge-
stelde regels op onze pensionstal

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de 
pensionklant de gehuurde paardenstal (bezem)-
schoon achter te laten en het bedrijf van de stal-
houder ten spoedigste te verlaten met medene-
ming van al zijn/haar eigendommen.

Artikel 4
Gebruik en onderverhuur

•	 De pensionklant is verplicht de gehuurde 
paardenbox, overeenkomstig de bestem-
ming, te gebruiken als stalruimte voor zijn/
haar paard. Een ander gebruik dan hier om-

schreven, is zonder schriftelijke toestemming 
van de stalhouder niet toegestaan

•	 Het is de pensionklant niet toegestaan de 
gehuurde paardenbox aan derden onder te 
verhuren of anderszins in gebruik af te staan

•	 Het is echter de stalhouder wel toegestaan de 
stal onder te verhuren als de pensionklant bij-
voorbeeld op vakantie is met zijn/haar paard

•	 In geval van korte afwezigheid (zeg twee 
weken) worden de stallingskosten gewoon 
doorbetaald

•	 Wanneer een paard na onderling overleg 
langer van huis is (zeg een maand), zullen 
reserveringskosten worden berekend van 
€ 75,- per maand. De stal zal dan gereser-
veerd blijven voor de pensionklant, maar kan 
in de tussentijd wel worden onderverhuurd 
door de stalhouder

Artikel 5
Openingstijden, voertijden/voeren en 
stalbedekking

•	 De pensionklanten zijn dagelijks welkom tot 
22.15 uur en vanaf 07.30 uur (in overleg eer-
der)

•	 De stalhouders verzorgen twee voerbeurten 
per dag, welke zullen plaatsvinden:

 - Tussen 07.30 - 08.00 uur
 - Tussen 20.30 - 22.30 uur
•	 De ochtendvoerbeurt op zaterdag en zondag 

vindt plaatst tussen 07.30 - 08.30 uur
•	 De pensionklant verzorgt één voerbeurt per 

dag zelf. Deze vindt plaats op het moment 
dat de paarden naar binnen gaan. De paar-
den die tegen betaling worden binnengezet 
door de stalhouder, zullen ook gevoerd wor-
den door de stalhouder

•	 Pensionklanten schrijven op het voerbordje  
hoeveel voer het paard dient te krijgen per 
voerbeurt. Wanneer er supplementen of me-
dicatie gegeven dient te worden door het 



voer heen, zorgt de pensionklant ervoor dat 
het voer voor twee voerbeurten klaarstaat in 
de voerton. Hiervoor kan men bakjes gebrui-
ken met het opschrift: ochtend en avond

•	 Er zal standaard goede kwaliteit kuilgras ge-
voerd worden aan de pensionpaarden. Wan-
neer een paard ten aller tijde hooi dient te 
krijgen, dient u dit op het voerbordje aan te 
geven. Wij rekenen hier € 10,- p/mnd voor 
(zie artikel 1)

•	 In de weides kan ruwvoer worden bijgevoerd 
in hooinetten of een bak, zodat het niet weg-
waait. De pensionklant mag dit zelf regelen

•	 Er zal te allen tijde gekeken worden naar de 
lichamelijke gesteldheid van de paarden/po-
ny’s. Wanneer er iets niet in orde lijkt, zal de 
pensionklant daar zo spoedig mogelijk van 
op de hoogte gesteld worden

•	 In de binnenstal staan de voertonnen voor de 
stallen. De voertonnen van de buitenstallen 
staan in een daarvoor vrijgemaakte ruimte 
(caravan)

•	 Stalbedekking (stro/vlas/gehakseld stro) 
neemt u per pak van ons af. U noteert op de 
lijst wat u verbruikt en dit wordt aan het eind 
van de maand aan u gefactureerd. Wij geven 
u het vertrouwen dit zelf te noteren op de lijst 
die maandelijks wordt vervangen. Hier zal 
echter wel op worden gecontroleerd

Artikel 6
Huur van de paardenbox, weidegang 
en faciliteiten

Weides en paddocks
•	 We streven ernaar om de paarden in ieder 

geval twee aan twee (of meer) in te delen in 
de weides. Er zal gezocht worden naar een 
goede combi. Wanneer een pensionklant be-
sluit het paard alleen in een weide te plaat-
sen, worden hiervoor extra kosten in rekening 

gebracht a € 10,- per maand (zie artikel 1). 
•	 In de maanden september t/m april dienen 

alle paarden voor zonsondergang op stal te 
staan. Er zullen ‘s nachts geen paarden in de 
weides of paddocks achterblijven. Wanneer 
dit wel het geval blijkt, zal de stalhouder het 
paard binnen zetten en daarvoor extra kos-
ten in rekening brengen a € 5,- per dag

•	 Wanneer de conditie van de weides goed is, 
kan er in overleg besloten worden paarden 
‘s nachts buiten te houden in de maanden 
mei t/m augustus. Stalprijs als genoemd blijft 
gehandhaafd. Staleigenaar bepaald wanneer 
de paarden buiten mogen blijven

•	 Weides hoeven niet te worden uitgemest, 
mag wel. Het is aan de pensionklant zelf of 
de weides schoon gehouden worden

•	 De pensionklanten krijgen allemaal een wei-
de aangewezen welke zij zelf kunnen vergro-
ten en verkleinen voor bijvoorbeeld het bijge-
ven van gras. Bij de volpensionklanten zal de 
staleigenaar deze taak verrichten

•	 Hekken, deuren en stroomdraden dienen al-
tijd door de paardeneigenaar te worden ge-
sloten na doorgang. Poortjes van de eigen 
weides mogen op de grond

Gebruiksfaciliteiten
•	 Pensionklanten mogen gebruik maken van 

alle (nog aan te leggen) faciliteiten op het ter-
rein

•	 Gebruik van bezems, kruiwagens, mestvor-
ken en scheppen is toegestaan. Kruiwagens 
dienen na gebruik altijd leeg te worden terug-
geplaatst tegen de grote stal en nooit halfvol 
te blijven staan. Niet laten staan bij de mest-
hoop!

•	 Dekenrekken en haken zijn er om dekens en 
schabrakken aan te laten drogen, niet om 
dekens op te slaan. Dekens die niet worden 
gebruikt verzoeken wij u thuis te bewaren

•	 Tegen betaling van een abonnement bij 



SOMT (Stichting Overdekte Manege Texel), 
kan gebruik worden gemaakt van de ge-
hele accommodatie van Manege Akenburg, 
welke zich pal naast onze pensionstal be-
vindt. Hier kunt u gebruikmaken van een bin-
nen- en buitenhal a 20 x 80 mtr, een groot 
grasveld, deel crossbaan, waterbak, kan-
tine en springmateriaal. Te realiseren via 
www.manegeakenburg.nl

Artikel 7
Aansprakelijkheid

•	 De stalhouder is niet aansprakelijk voor dief-
stal, ongevallen of schade ontstaan op zijn 
terrein en evenmin voor schade ontstaan als 
gevolg van het gebruiken van door de stal-
houder aangeboden producten 

•	 De stalhouder is niet aansprakelijk voor scha-
de aan het paard

•	 De stalhouder is slechts dan ten opzichte van 
de pensionklant aansprakelijk voor schade 
indien aantoonbaar is dat deze schade is ont-
staan door grove schuld, opzet of nalatigheid 
van de stalhouder

•	 De stalhouder dient voldoende maatregelen 
te hebben genomen om diefstal van eigen-
dommen van de klant zoveel mogelijk uit te 
sluiten

•	 Wanneer een paard/pony of pensionklant 
schade toebrengt aan onze pensionstal, zal 
dit in rekening worden gebracht aan de pen-
sionklant

•	 Betreden van onze pensionstal is geheel 
voor eigen risico

•	 Stalhouders zijn niet aansprakelijk voor be-
schadiging of zoekraken van persoonlijke ei-
gendommen tijdens uw verblijf op ons terrein. 
Dit geldt ook voor bezoek voor u en uw paard 
dat zich op ons terrein begeeft. Stel uw be-
zoek van deze regels (indien van toepassing) 

op de hoogte
•	 Het rijden van paarden is op het gehele ter-

rein voor eigen risico
•	 Wij adviseren u om aan uw eigen veiligheid 

en de veiligheid van anderen te denken.Denk 
hierbij aan het dragen van de juiste kledij en 
schoeisel

•	 Het dragen van een veiligheidscap wan-
neer u te paard zit op het gehele terrein is 
verplicht!

Artikel 8
Roken, lessen en overige zaken

•	 Het gehele erf is rookvrij! Gelieve alleen te 
roken bij het bankje in het paadje. Doven in 
de daarvoor bestemde bloembak!

•	 Leonie is de enige instructrice die lesgeeft op 
onze accommodatie (met uitzondering van 
instructie geregeld door Leonie zelf). Dres-
suurlessen, springlessen en cross- en con-
ditietrainingen kunnen worden besproken bij 
Leonie

•	 Bezoek is altijd welkom, mits deze onder be-
geleiding van een pensionklant op het bedrijf 
aanwezig is en op de hoogte zijn van de re-
gels

•	 We zullen er naar streven om geregeld bij 
elkaar te komen om de dagelijkse gang van 
zaken even door te nemen met elkaar. Deze 
bijeenkomst zal worden aangekondigd op het 
mededelingenbord

•	 Het mededelingenbord is bedoeld voor kleine 
mededelingen en niet als discussiebord

•	 Hondjes zijn toegestaan, mits het matcht met 
onze eigen honden en mogen lekker los lo-
pen. Wel even de uitwerpselen opruimen!



Artikel 9
Dierenartsen

•	 De stalhouders hebben het recht, in geval van 
nood, de dierenarts te laten komen zonder dat 
zij dit eerst met de paardeneigenaar dienen 
te overleggen. Uiteraard zal de eigenaar op 
de hoogte worden gesteld nadat eerste hulp 
aan het paard is verleend. De paardeneige-
naar dient zelf voor de gemaakte kosten zorg 
te dragen

•	 De pensionklant is vrij om zelf een veearts/
hoefsmid/tandarts voor zijn/haar paard te la-
ten komen

•	 In noodgevallen kan onze pensionstal een  
hoefsmid voor een paard laten komen om een 
behandeling te starten, deze kosten zijn altijd 
voor de pensionklant zelf

•	 Het paard dient jaarlijks te zijn ingeënt tegen 
influenza	en	tetanus

•	 Bijzonderheden qua medicijnengebruik of al-
lergieën bij een paard, dienen te worden ver-
meld bij aankomst

•	 Ook eventuele stalgebreken/ondeugden die-
nen te worden gemeld bij aankomst

•	 Alternatieve genezers zijn welkom in overleg 
met de stalhouder

Artikel 10
De verzorging 

•	 Pensionklant verklaart dat bij aanvang van de 
stalling het paard gezond is en van alle inen-
tingen is voorzien

•	 Het paard dient een week voor aankomst op 
de stal te zijn ontwormd en loopt vanaf aan-
komst mee in het ontwormingsprogramma 
van onze pensionstal. De kosten voor de ont-
worming zijn niet in de stalprijs inbegrepen en 
worden afzonderlijk aan de klant in rekening 
gebracht

•	 Ontwormen zal eenmaal in de vier maanden 
geschieden. De stalhouders zullen alle paar-
den ontwormen, welke aan het eind van de 
maand in rekening wordt gebracht. Wanneer 
een pensionklant besluit het paard niet te ont-
wormen is mestonderzoek verplicht

Artikel 11
Parkeren

•	 Auto’s kunnen geparkeerd worden op de par-
keerplaats bij Manege Akenburg

•	 Het laden van paarden in de trailer kan ook op 
de parkeerplaats bij Manege Akenburg

•	 Fietsen en scooters kunnen geparkeerd wor-
den op de pensionstal zelf

•	 Trailers kunnen tegen meerprijs a € 12,50 per 
maand geparkeerd worden op de pensionstal

•	 Trailers mogen worden gewassen en uitge-
spoten op de pensionstal, auto’s niet

Artikel 12
Accoordering en ondertekening

Aldus overeengekomen en ondertekend door 
stalhouder en pensionklant op

..........-..........-..........

O  Halfpension (incl. voeren/kuil):  € 155,- p/mnd 
 
Extra opties p/mnd:
O  Buiten zetten maandag t/m vrijdag: € 10,-
O  Buiten zetten  incl. weekend: € 15,-
O  Binnen zetten maandag t/m vrijdag: € 10,-
O  Binnen zetten incl. weekend: € 15,- 
O  Uitmesten box: € 27,50



O  Volpension (excl. stro): € 205,- p/mnd

Extra opties ook voor volpension:
O  Hooi: € 10,-
O  Eigen landje: € 10,-
O  Trailer parkeren: € 12,50

Naam: Leonie van Schaik

De stalhouder:

Naam:

De pensionklant: .................................................

Adres   :
Postcode  :
Woonplaats  :
Tel.   :
E-mailadres  :
Naam paard/pony :


