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Met dank aan

5. Waar hou ik rekening mee bij 
het onderhoud van een paard en 
hoeveel kost het?

Paarden bestemd voor topsport zijn in 
aankoop duurder dan recreatiepaarden 
of paarden op een  regionaal 
wedstrijdniveau. 

De prijs is vooral afhankelijk van:

• het ras;
• de afstamming;
• de leeftijd;
• de graad van africhting;
• de geleverde prestaties;
• specifieke kwaliteiten. 

De aankoopprijs van een paard is 
natuurlijk niet de enige kost. Maandelijks 
loopt dit op tot een serieus bedrag: reken 
toch op een minimum van 250 euro 
(stalling, voeding, ...) exclusief kosten 
zoals dierenarts, hoefsmid, ...

Verzekering

Het is ten zeerste  
aangewezen om een 
verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid te 
nemen. 

Je bent namelijk 
verantwoordelijk voor alle 
schade die jouw paard 
aanricht. 

Huisvesting

Ieder paard heeft 
nood aan voldoende 
weidegang. Op de weide 
dient beschutting te staan 
in de vorm van natuurlijke 
beschutting of een 
schuilhok.

Heb je zelf niet de 
mogelijkheid om 
een paard te stallen? 
Geen probleem, er 
bestaan genoeg goede 
pensionstallen. Op onze 
website staat een lijst 
van stallen met ons 
kwaliteitslabel (Equilabel). 
Bij deze stallen staan 
paardenwelzijn, veiligheid 
voor mensen, kwaliteit en 
een vlotte samenwerking 
op nummer één. 

Hoefsmid

Elke 6 tot 10 weken dienen 
de hoeven beslagen of 
bekapt te worden. 

Verzorg de hoeven van je 
paard goed, indien je dit 
niet doet, kan kreupelheid 
een gevolg zijn!

Dierenarts

Hoewel dit in België niet verplicht is, 
raden we je aan om je paard te laten
vaccineren tegen griep, tetanus en 
rhinopneumonie. 

Sommige organisatoren van wedstrijden 
laten enkel gevaccineerde paarden toe. 

Paarden zijn ook zeer gevoelig voor 
wormen. Overleg met je dierenarts over 
de gepaste ontworming van je paard. 

Ook de tanden van een paard moeten 
jaarlijks gecontroleerd worden, want 
deze blijven heel hun leven lang 
doorgroeien, waardoor ze pijn en 
ongemak  kunnen veroorzaken.

Voeding

Afhankelijk van de te leveren prestaties 
heeft elk paard andere types voeding 
nodig, maar de basis is altijd ruwvoeder. 

Weet je niet juist wat je jouw paard moet 
voederen? 

De Universiteit Gent heeft in 
samenwerking met het Laboratorium 
Dierenvoeding een Dienst 
Paardenvoeding opgezet. Deze dienst 
biedt jou wetenschappelijk onderbouwd 
voedingsadvies op maat. 
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Plezier met paarden

Wens je een paard te kopen? Dan moet 
je rekening houden met de tijd en het 
budget dat je dient te investeren. Een 
eigen paard hebben is enorm fijn, maar 
veel mensen onderschatten het werk 
en de kostprijs ervan. 

Deze brochure geeft een korte 
samenvatting weer van het kiezen van 
het juiste paard tot de aankoop van het 
paard en de bijhorende kosten voor 
het onderhoud van het paard. 

Toch twijfels na het lezen van deze 
brochure? 

Ga dan rijden in één van onze 
Equilabelmaneges. Zo heb je het 
plezier van het paardrijden, maar sta je 
niet in voor de zorg en de kosten. 

Onze Equilabelmaneges staan 
garant voor een manege waarin 
paardenwelzijn, veiligheid voor 
mensen, kwaliteit en  een vlotte 
samenwerking op nummer één staan. 

1. Miljoenen paarden, welke kies ik?

Elk paardenras heeft zijn eigen 
specifieke karaktertrekken, maar niet 
alleen het paardenras speelt een rol in je 
besluit ook het geslacht, de leeftijd, enz 
zijn belangrijk.

Waar wil ik het paard voor 
gebruiken?

Recreatief of competitief?

Jumping, dressuur, reining... Elk 
paardenras heeft zijn eigen kwaliteiten 
en voor elke discipline, sportgericht of 
recreatief, is er een geschikt paardenras. 

Geslacht

Merries zijn gekend om hun soms 
wispelturig karakter. 

Ruinen (gecastreerde hengsten) zijn in 
vergelijking met een hengst over het 
algemeen rustiger van karakter. 

Hengsten hebben vaak een zeer sterk 
karakter en zijn niet altijd gemakkelijk in 
de omgang. 

De keuze van geslacht is voor elke ruiter 
verschillend. 
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Leeftijd

Heb je weinig ervaring? 

Kies dan voor een ouder paard dat goed 
getraind is. Hou er rekening mee dat een 
getraind paard meestal iets duurder is 
dan een jong, ongetraind paard. 

Heb je veel ervaring? 

Dan kan je er zelf voor kiezen om een 
jong paard op te leren. Hou er rekening 
mee dat dit echter niet gemakkelijk en 
zonder risico's is. Er zijn vakmensen 
beschikbaar om je te helpen. 
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2. Welke zijn mijn aandachtspunten 
bij een aankoop?

Veterinaire keuring

Wij raden aan om het paard altijd voor 
de aankoop te laten controleren door je 
eigen dierenarts. Zo kan er bij gebreken 
geen discussie ontstaan.

Opstellen van een contract

Om problemen te voorkomen raden wij 
je aan om een contract op te stellen. Elk 
contract bevat basisinformatie van:

• de koper; 
• de verkoper;
• het paard;
• de verkoopprijs.

Zoals alle contracten dient ook dit 
document in tweevoud te worden 
opgemaakt en te worden ondertekend 
door beide partijen. 

Buiten de basisinformatie raden wij ook 
aan om zeker volgende clausules in het 
contract op te nemen:

• doel van het paard voor de koper 
(recreatief, sportpaard etc.);

• verslag van de dierenarts;
• goede en minder goede 

eigenschappen van het paard;
• zaken bijgeleverd bij het paard 

(paspoort, uitrusting, ..);
• eventuele proefperiode;
• wijze van levering;
• opschortende of ontbindende 

voorwaarden;
• ….
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4. Wat als de aankoop misloopt?

Indien er problemen zijn bij de aan- of 
verkoop van een paard, raden wij aan 
om dit altijd onderling te regelen. 

Je kan proberen om:

• het paard terug te geven;
• de aankoopsom gedeeltelijk/

volledig terug te vorderen;
• het paard om te wisselen voor 

een nieuw paard van dezelfde 
prijscategorie;

• de verkoper te laten instaan voor de 
kosten van de dierenarts.

Voor advies kan je altijd terecht bij 
PaardenPunt Vlaanderen.

Als er geen minnelijke overeenkomst 
mogelijk is, moet zo snel mogelijk 
een gerechtelijke procedure worden 
opgestart. 

3. Welke zijn mijn wettelijke 
verplichtingen na een aankoop?

Identificatie

Paarden dienen sinds 2008 correct 
geïdentificeerd te zijn. Dit houdt in dat 
ze:

• gechipt zijn; 
• een EU-conform paspoort hebben; 
• definitief geregistreerd staan in de 

databank, beheerd door de BCP.

Voor meer informatie rond algemene 
paardenhouderij of voor advies rond 
paarden kan je contact opnemen met 
PaardenPunt Vlaanderen. 

Voor het opzoeken en registeren van 
paarden kan je terecht op www.horseid.
be. 

Aan de hand van het chip- of UELN-
nummer kan je op www.horseid.be
controleren of het paard geregistreerd 
is in de databank.  

Staat het paard definitief? Dan kan je 
jezelf meteen aanmelden als nieuwe 
houder. 

Paard niet gevonden? Dan moet je een 
account aanmaken op HorseID en een 
aanvraag tot identificatie indienen. 
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