
Voorwaarden pensionstalling & stalregels Bionomie  
 

 
 
Ten behoeve van de veiligheid en het rijplezier voor ons allen, kennen wij een aantal regels. 
Wij rekenen op uw medewerking bij het naleven daarvan. 
 
Indien u gebruik maakt van onze accommodatie, dient u kennis genomen te hebben en 
akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en stalregels. 
 
 
Voorwaarden pensionstalling 
 

Openingstijden 
• Openingstijden zijn ma t/m vrijdag van 08.00h tot 21.30h. Za en zo van 08.00 uur t/m 

19.00 uur. Uitzondering in overleg.  
 
Looptijd 
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Betaling geschied in de eerste week van 
de maand van het overeengekomen maandelijkse stalgeld inclusief BTW. 
 
Prijs en betaling 

• De prijs van het stalgeld voor de overeengekomen prestaties bedraagt € 295,00 per 
maand incl. BTW. Dit is een basisbedrag, waarbij is inbegrepen de huur van de stal, 
gebruik van paddock en/of weidegang, verzorgen van binnen- en buitenzetten, mesten 
en voeren van ruw- en/of krachtvoer.  
De betaling van het stalgeld geschiedt bij vooruitbetaling en wel in de eerste week van 
de maand. 
In het geval dat de eerste of laatste stallingstermijn korter is dan één maand, wordt 
eenmalig het stalgeld naar verhouding in rekening gebracht. 

 
Paspoort  
Wettelijk gezien dient het paspoort bij het paard aanwezig te zijn. Bij controle (dit gebeurt 
vaak onverwacht) moet de stalhouder de paspoorten van alle paarden kunnen voorleggen. 
Binnen in huis is er een la waar alle paspoorten bewaard worden. Deze kunnen teruggevraagd 
worden bij tijdelijke afwezigheid of vertrek van het paard, maar dient bij terugkomst weer in 
de la teruggelegd te worden.  
Mocht er een paspoort afwezig zijn, dan dient deze bij een controle per direct teruggebracht te 
worden. Is dit niet mogelijk en volgt er een boete van de controlerende instantie, dan wordt 
deze doorberekend aan de pensiongast.  
 
Opzegging 
De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan zowel door de pensionklant als door de stalhouder 
worden opgezegd. De opzegging kan zonder reden maar dient wel kenbaar gemaakt te 
worden. De opzegtermijn is 1 maand, tenzij in overleg anders wordt afgesproken.   
 
Zadelkast 
• Iedere pensionklant ontvangt een zadelkast per paard. De gast is vervolgens zelf 

verantwoordelijk voor het afsluiten van de zadelkast en het niet kwijtraken van zijn/haar 



spullen. Alle spullen dienen in deze zadelkast opgeborgen te worden. Kan het er niet in, 
dan dient het mee naar huis genomen te worden. 

• Gebruik alleen je eigen tuigage en poetsspullen en niet die van een ander.  
 
Het niet-exclusieve gebruik van de faciliteiten van de accommodatie 
• Wij bieden de pensionklant de mogelijkheid om tijdens de openingstijden van de 

accommodatie gebruik te maken van buitenbak, longeercirkel, paddocks en poetsplaats. 
• Het gebruik van boven aangeduide faciliteiten betreft steeds een niet-exclusief gebruik. 

Dit houdt onder meer in: 
o Dat tijdens lessen, evenementen of andere activiteiten door- of vanwege de 

stalhouder, het gebruik beperkt kan worden. 
o Bij incidentele gevallen waarin het gebruik van de faciliteiten tijdelijk in het 

geheel niet mogelijk is, zal de stalhouder zich inspannen deze faciliteiten zo snel 
mogelijk weer in orde te hebben. 
 

De levering van voer en stalbedekking 
• De stalhouder zal zich tot het uiterste inspannen aan de pensionklant een eerste klas 

kwaliteit voer te leveren. 
• De stalhouder bepaalt in overleg de hoeveelheid voer per dag. Zij gaat wel uit van een 

normaal gebruik per dag, welk gebruik behoort bij het gewicht van het paard en de door 
het dier te leveren prestaties. 

• De stalhouder levert aan de pensionklant een eerste klas stalbedekking. Het is de 
pensionklant niet toegestaan om zonder overleg met de stalhouder, zelf hooi, voer, vlas of 
stro te pakken. 
 

De verzorging 
• Pensionklant verklaart dat bij aanvang van de stalling het paard/pony gezond is en 

wormenvrij voor aankomst.  
• De pensionklant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van hoefsmid, tandarts, 

dierenarts of andere gespecialiseerde professionals. In overleg kan gebruik gemaakt van 
de gespecialiseerde professional die wij laten komen. Er wordt wel verzocht om zelf 
aanwezig te zijn bij de afspraak.  

• Algemene verzorging 
1. Beweging: het paard/pony krijgt, mits de weersomstandigheden dit toelaten, 

dagelijks vrije beweging in de paddock of weidegang. Het wisselen van dekens zit 
hier niet bij inbegrepen.  

2. Voeding: het paard/pony wordt door de stalhouder op min of meer vaste tijden 
gevoerd, seizoen- en weerafhankelijk wordt ruwvoer meerdere malen per dag 
verstrekt. 

• Medische verzorging: 
1. De gezondheid van uw paard/pony is voor eigen verantwoording. 
2. Dierenarts: wij hebben het recht om, in geval van nood, de dierenarts te laten 

komen zonder dat wij 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. 

3. Via de stalhouder is het mogelijk een aantal keer per jaar mee te doen aan 
mestonderzoek naar wormen. Dit geschiedt vooralsnog via Worm&Co. De 
eindverantwoording van een goed management van de gezondheid van uw paard, 
en het ontwormen zelf ligt bij de eigenaar van het paard.  

 



Het schoonmaken en uitmesten van de paardenstal 
Het schoonhouden van de paardenstal bestaat uit het regelmatig uitmesten. Dit geschiedt door 
of namens de stalhouder.  
 
Aansprakelijkheid stalhouder 
• Betreden van het terrein is voor eigen risico. 
• De stalhouder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op haar 

terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruiken van door de 
stalhouder aangeboden producten. 

• De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade aan het paard/pony. 
 
Aansprakelijkheid pensionklant en verzekering 
• De pensionklant is jegens de stalhouder en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt 

door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en/of gasten en tevens voor de 
schade die wordt veroorzaakt door de gedragingen van zijn dieren. 

• De pensionklant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard of pony die 
op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en 
andere schade. Alsmede dient de pensionklant een wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze 
aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard of 
pony te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. 

• Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de stalhouder het recht om inzage in 
de polis te verlangen. 

 
 
Onze stalregels   
 

In en rondom het terrein 
• Niet rennen of schreeuwen op stal. 
• Op het gehele bedrijf is het ten strengste verboden om te roken. Roken in de bak is niet 

toegestaan, roken te paard is eveneens niet toegestaan. 
• Geen paarden van anderen voeren of hun stal, wei of paddock in gaan. Ziet u iets wat u 

niet vertrouwd, meld dat bij de staleigenaar of eigenaar van het paard.  
• De stal, paddock en wei zijn de veilige plaats voor het paard, op deze plaatsen hebben wij 

het graag zo rustig mogelijk. De bak of longeercirkel zijn er om met het paard beweging 
te geven. 

• In de rijbaan is het alleen toegestaan te rijden. Longeren en losgooien kunnen in de 
daarvoor bedoelde longeercircel of paddock. Voor het behoud van de bodem dienen 
eventuele gaten die gemaakt zijn door uw paard of pony dicht geharkt te worden.   

• Op- en afstappen gebeurt buiten de gebouwen. Nergens mag er binnen op een paard 
gezeten worden.  

• Wij proberen het bedrijf zo net mogelijk te maken en met uw hulp ook zo te houden. Tuig 
en toebehorende van pony/paard en ruiter moet altijd direct na gebruik worden opgeruimd 
in de aangewezen kast. 
De stalgangen en poetsplaats dienen altijd netjes te zijn.  
Wij vragen u om na gebruik de buitenbak, longeercirkel, paddock, poetsplek en het erf 
netjes achter te laten en eventuele mest op te ruimen. 

 
Bezoek van derden 



• Graag weten wij wie er wanneer het terrein opkomt. Meld het daarom even als uw 
dierenarts, hoefsmid, tandarts, zadelmaker, chiropractor of een andere deskundige komt. 

• Instructie of training door derden op ons terrein is niet toegestaan tenzij in overleg anders 
is afgesproken.   

• Derden dienen buiten de rijbaan te blijven. Alleen een gediplomeerde instructeur of een 
iemand die een combinatie ergens bij helpt mag zich in de rijbaan begeven. 

• Parkeren aan de Zoerveensedijk (onverharde weg langs het terrein). Gelieve de ingang 
van de wei en de toegang tot erf en gebouwen vrij te houden.   
 

 
Onze Rijbaanregels 
 

Net als in het normale verkeer gelden er ook regels in de rijbaan. Ruiters dienen zich aan 
onderstaande rijbaanregels te houden.  
• Paardrijden is ten alle tijden op eigen risico 
• Derden dienen buiten de rijbaan te blijven. Alleen een gediplomeerde instructeur of een 

iemand die een combinatie ergens bij helpt mag in zich in de rijbaan begeven.  
• Houd rekening met elkaars les. Probeer op andere tijden te rijden. De lessen worden op 

een krijtbord op stal bijgehouden. Inden niet anders mogelijk is het wel toegestaan om bij 
de les erbij te rijden. Wij behouden het recht deze regel te herzien als er hinder van 
ondervonden wordt.     

• Tijdens het rijden dient u een goed passende cap te dragen. 
• Tijdens het rijden dienst u rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met gladde, 

doorlopende zool en hak, gecombineerd met chaps. Grote, uitstekende sierraden en te 
losse kleding te zijn af- c.q. uitgedaan. 

• De combinatie die op de linkerhand rijdt, blijft bij het passeren van een tegemoetkomende 
combinatie op de hoefslag. Rechts houden dus. 

• (Uit-) stappen geschiedt uitsluitend op de binnenhoefslag. 
• Combinaties mogen elkaar niet de weg afsnijden en dienen elkaar bij het passeren 

voldoende ruimte te geven. 
• Alcohol of drugsgebruik voor of tijdens de het rijden is niet toegestaan. 
 
Wij, als eigenaar van Bionomie behoudt het recht de voorwaarden pensionstalling en 
stalregels te herzien en aan te passen. Veranderingen zijn te vinden op de website 
https://bionomie.nl/.    


