Openingstijden

ALGEMENE INFORMATIE

De openingstijden van de stal staan hieronder aangegeven. We gaan er van uit dat een
ieder zich hier aan houdt. In geval van bijzonderheden kan in overleg eventueel van de
openingstijden afgeweken worden.
Maandag:

8.30 uur – 22.00 uur

Dinsdag:

8.30 uur – 22.00 uur

Woensdag:

8.30 uur – 18.00 uur

Donderdag:

8.30 uur – 22.00 uur

Vrijdag:

8.30 uur – 22.00 uur

Zaterdag:

8.30 uur – 18.00 uur

Zondag:

10.00 uur – 16.30 uur

Doelstelling

Lenthe Farm is een stal waar iedereen plezier kan beleven aan paarden op haar eigen
niveau en daarbij wordt ieder in haar waarde gelaten! Uiteraard hoort hier ook bij dat de
paarden een prima verzorging krijgen.

Stallingovereenkomst

Om te voorkomen dat er onduidelijke afspraken worden gemaakt, wordt een
stallingovereenkomst getekend.
Bij de stalling is inbegrepen: de boxhuur, het voer, het voeren, stro en het verzorgen van
de box. Tevens is inbegrepen één groepsles per maand. Deze zal plaatsvinden op de eerste
maandag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur.
Er is ook normale weidegang in het buitenseizoen van 1 mei tot 1 september inbegrepen,
zolang de toestand van het weiland dit toelaat. Als de weersgesteldheid en de toestand van
het weiland goed zijn, weiden we eventueel vanaf 1 april tot 1 oktober. Indien gewenst
zullen de sportpaarden – afhankelijk van het weer – regelmatig enkele uren per dag naar
buiten gaan.
Heeft u nog vragen, neem contact op en wij beantwoorden ze graag!
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Huisregels
Ten behoeve van veiligheid en rijplezier van een ieder kent “Lenthe Farm" een
aantal huisregels:
1. Pensionstalling is geheel voor eigen risico van de eigenaar van het paard/de pony.

2. Het gebruik van alle door Lenthe Farm aangeboden faciliteiten zijn geheel voor eigen
risico. Elke persoon, die het bedrijfsterrein betreedt, doet dit voor eigen risico.
3. Roken is verboden in de stallen, de hooi-/stro-opslag en in de kantine.

4. De openingstijden – zoals deze zijn opgenomen in de stallingsovereenkomst -zijn zo
ruim mogelijk opgesteld. Een ieder dient zich aan deze openingstijden te houden.
Voor incidentele gevallen, buiten de openingstijden, dient vooraf overleg gepleegd te
worden.
5. Bij ingebruikname van de zadelkamer door een nieuwe pensionklant,wordt een
sleutel overhandigd. De sleutel blijft eigendom van Lenthe Farm. Lenthe Farm is niet
aansprakelijk voor diefstal uit de zadelkamer.
6. Tijdens het rijden dient men een goedgekeurde veiligheidscap (CE/EN 1384) te
dragen.
7.

Tijdens het rijden moeten laarzen en/of chaps met jodphurs gedragen worden.

8. Voordat het paard of de pony uit de box gehaald wordt, dienen de hoeven uitgekrabd
te worden. Voor iedere stal hangt een hoevenkrabber.
9. Bij het verlaten van de binnenbak dienen de hoeven van het paard/de pony
uitgekrabd te worden.

10. Na verzorging of het berijden van het paard dienen alle gebruikte spullen opgeruimd
te worden.
11. De was-/poetsplaats na gebruik schoon achterlaten en droogtrekken.

12. Indien het paard/de pony buiten de stal mest, dient dit direct weer opgeruimd te
worden.
13. Longeren en/of loslaten in de binnenbak is verboden.

14. De opzegtermijn voor pensionstalling bedraagt één kalendermaand.

15. Tijdens het rijden met meerdere combinaties tegelijk worden de rijbaanregels in acht
genomen.
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STALLINGOVEREENKOMST PENSION
Hierbij stal ik mijn paard/pony in pension bij Lenthe Farm gevestigd aan de
Slennebroekerweg 20 te Hoonhorst.

Kosten:
Stallingskosten zijn incl. BTW, eventuele extra kosten zoals: hoefsmid, dierenarts,
medicijnen, etc. zitten niet hierbij inbegrepen en komen voor rekening van de eigenaar. Het
verschuldigde bedrag wordt op de eerste dag van elke maand betaald.
Het liefst per bank op bankrekeningnummer van ING Zwolle:
NL93 INGB 067.97.42.336 t.n.v. Lenthe Farm
o.v.v. naam van het paard + maand van stalling.

Omschrijving van de stalling:
De stalling betreft een volpension. Dit houdt in dat Lenthe Farm:
 de stallen van de paarden uitmest
 de paarden vijf keer per dag voert
 de paarden in een beweidingschema geplaatst kunnen worden.
Tevens heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de faciliteiten van Lenthe Farm
(binnen- en buitenmanege, longeerbak etc.)

Wanneer u met het een of ander moeilijkheden heeft, dan horen wij dit het liefst zo spoedig
mogelijk. Er kan dan over gepraat worden. Dit om eventuele misverstanden, die daardoor
kunnen ontstaan, te voorkomen.
Beëindiging van de stalling:
Beëindiging van de stalling kan van tevoren worden afgesproken. Wanneer dit niet van
tevoren is afgesproken dan is men verplicht een opzegtermijn van 1 maand te handhaven
(per de 1e van iedere kalendermaand). Dit geldt ook indien Lenthe Farm de stalling van uw
paard beëindigd. In deze maand worden dan de nog openstaande rekeningen betaald.
Wanneer alle verschuldigde rekeningen zijn betaald mag het paard meegenomen worden.
Voorwaarden m.b.t. het paard/ de pony:
Het paard dient uiterlijk 6 maanden voor aanvang van de stalling ingeënt te zijn tegen
influenza en tetanus. Men dient een geldig vaccinatieboekje mee te brengen.
Lichamelijke condities (medicijnen gebruik, allergieën, etc) dienen te worden vermeld.
Eventuele stalgebreken van het paard worden niet geaccepteerd.

Dierenarts:
Lenthe Farm heeft het recht, in geval van nood de dierenarts te laten komen zonder dat zij
dit eerst met de eigenaar dienen te overleggen. Dit vindt alleen plaats als de eigenaar niet
bereikbaar is. Als u als eigenaar wel bereikbaar bent, vindt eerst overleg plaats.
Aansprakelijkheid:
De maximale aansprakelijkheid kan € 5.000,= bedragen ingeval van schade aan het
paard/de ruiter ten gevolge van foutief handelen of nalaten van medewerkers van Lenthe
Farm . Wij gaan ervan uit dat u uw paard zelf verzekerd heeft tegen brand, diefstal etc. en
het WA risico van het paard. Indien dit niet het geval is, komt deze eventuele schade voor
rekening van de desbetreffende eigenaar.
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Gegevens paard/pony:
Naam:

........................................................................

Geb. datum:

..................Geslacht:

Afstammeling: ........................................................................
Stallingperiode: O
Hoefsmid:

O

..... Kleur:..............

Onbepaald vanaf :...........................

Van ..........................t/m..........................

........................................................................

Dierenarts: ........................................................................
Bij nood waarschuwen: ………………………………………………………………
Eventuele opmerkingen:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
Gegevens eigenaar:

Naam:......................................................................
Adres:......................................................................
Tel.:

......................................................................

.............................. / ........................................

Hierbij verklaar ik blad 1 t/m 4 volledig gelezen en naar waarheid ingevuld
te hebben:
Datum: .....- .......- ............
...................................
Handtekening eigenaar

....................................................
Handtekening Lenthe Farm
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