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CONTRACT VOOR HALVE STAL 
 

 
Gegevens pensionstal 

Naam:   

Adres:   

Tel:   

Fax:   

E-mail   

 

Gegevens klant pensionstal – eigenaar van het paard 

Naam klant pensionstal:   

Adres:   

Tel:   

GSM:   

E-mail 

 

Gegevens klant halve stal  

Naam klant halve stal:   

Adres:   

Tel:   

GSM:   

E-mail 

 

 

Gegevens paard 

Naam paard:    

Dierenarts:  

Hoefsmid:   
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Partijen 
 

Tussen uitbater… 
 

Naam pensionstal:   

 

en,… 

 
Naam klant pensionstal:   

 
 
en,… 

 
Naam klant halve stal:   

 
 
 
 
 
 
…, wordt volgende overeenkomst afgesloten voor het in halve stal houden van het paard  
 

Naam paard:    

 
 

1. Duur 

 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en kan als volgt opgezegd worden: 

 door de eigenaar van het paard  of door klant halve stal, mits het respecteren van een 
opzeggingstermijn van 1 maand.  Bij gebreke hieraan is hij/zij een bedrag van 1 maand pensiongeld  
verschuldigd, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand na de opzegdatum 

 door de pensionstalhouder mits een vooropzeg van 3 maanden 
 

 
De pensionstalstalhouder behoudt zich evenwel het recht voor om in dringende omstandigheden, zoals o.m. diefstal, 
vandalisme, de overeenkomst onmiddellijk te verbreken. 

 
 

2. Prijs 
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De  pensionprijs bedraagt_____________________ EURO/maand, btw inbegrepen, te betalen in de eerste week van 
de maand.  Bij laattijdige betaling wordt de som verhoogd met een forfaitair bedrag van _____________________ 
EURO/week.  Dit bedrag kan ten allen tijde door de uitbater worden geïndexeerd. 
 
De betaling kan gebeuren in contant geld, of door overschrijving op onderstaande rekeningnummer: 
 

Rekeningnummer:     

 
 
Wanneer de pensionprijs of enige andere vergoeding waartoe de eigenaar van het paard krachtens deze 
overeenkomst gehouden is, niet op het voorziene tijdstip is betaald, heeft de pensionstalhouder van rechtswege, recht 
op een interest die gelijk is aan de wettelijke rentevoet, dit na een voorafgaandelijke ingebrekestelling.  
 
De pensionprijs kan aangepast worden, mits voorafgaande aankondiging indien economische en financiële factoren dit 
noodzakelijk maken (zoals prijsverhoging hooi, stro, voeders en index der consumptieprijzen). 
 
De klant halve stal verbindt er zich toe de helft van de pensionprijs te betalen aan de eigenaar van het paard, , te betalen 
in de eerste week van de maand.  Bij laattijdige betaling wordt de som verhoogd met een forfaitair bedrag van 
_____________________ EURO/week.  Dit bedrag kan ten allen tijde door de uitbater worden geïndexeerd. 
 
De betaling kan gebeuren in contant geld, of door overschrijving op onderstaande rekeningnummer: 
 

Rekeningnummer:     

 
 
 

3. Wat omvat de pensionprijs? 

 
De pensionprijs omvat: 

- Stalling met automatische waterleiding, voeding, mogelijkheid tot weidebeloop gedurende de 
zomermaanden (1 mei t.e.m. 1 oktober), kast en gebruik van wasplaats met eventueel warm water; 

- gebruik van buiten- en binnenrijbaan, buiten de gewone lesuren of andere beroepsactiviteiten van de 
uitbating; 

- verzekering burgerlijk aansprakelijkheid pensionstal uitbating; 
- brandverzekering: Alle paarden en/of pony’s zijn verzekerd tegen de gevolgen van brand, ontploffing en 

storm. De vergoeding werd forfaitair vastgesteld op maximaal 2.500 euro per paard en 1.500 euro per 
pony. Hogere waarden kunnen volgens afzonderlijk protocol verzekerd worden. 

 
 

4. Wat blijft ten laste van de eigenaar ? 

 
Volgende zaken blijven volledig ten laste van de eigenaar van het paard: 

- poetsen, hoefverzorging en toiletteren; 
- onkosten en controle van veearts, hoefsmid, vaccinaties en ontworming; 
- speciale voeding en speciale verzorging; 
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- verzekering eigen schade paard en eigen risico (zie 5.2). 
 
Indien een klant met half pension of lege stal zijn/haar box(en) niet goed kuist, zal de pensionstalhouder dit op zich 
nemen. In dat geval zal voor die periode een vol pension worden aangerekend. 
 
De pensionstalhouder is niet verantwoordelijk voor diefstal. 
 
 

5. Verplichtingen opgelegd aan de eigenaar van het paard 

 
5.1 Alvorens zijn intrek te nemen in de door hem gehuurde stal, zal de eigenaar van het paard ervoor zorgen dat 

hogervermeld paard ingeënt is tegen griep en tetanus. 
 

Tevens zal hij/zij erop toezien dat het paard minstens jaarlijks deze vaccinaties krijgt,  correct ontwormd wordt en 

een degelijke hoefverzorging krijgt.  

Hij is verplicht op vraag van de pensionstalhouder een bewijs hiervan voor te leggen. 
 
 
5.2 De eigenaar van het paard is verplicht een verzekering “eigen schade paard en eigen risico’’ af te sluiten, evenals 

een verzekering voor lichamelijke ongevallen, medische kosten en burgerlijke aansprakelijkheid. Bewijs van deze 
verzekering moet aan de pensionstalhouder voorgelegd worden bij de ondertekening van deze overeenkomst. 

 
Bovendien ontlast de eigenaar van het paard de pensionstalhouder van iedere aansprakelijkheid voor schade aan 
gestalde paarden, die niet voortvloeit uit foutieve handelingen van de pensionstalhouder of zijn aangestelden. 

 
 
5.3 Weidegang gebeurt volledig op risico van de eigenaar van het gestalde paard. 
 
 
 

6. Algemene voorwaarden 

 
- Bij het toekomen van het paard dient de eigenaar een veterinair verslag voor te leggen. 
- Het gebruik van de weiden toebehorend aan de pensionstal is enkel toegelaten mits toestemming van de uitbater 

en onder verantwoordelijkheid van de eigenaar. 
- De pensionklanten worden aangespoord hun paard voldoende vrije loop te geven. 
- De uitbater kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of eventuele schade aan 

gestalde of op de wei lopende paarden en/of pony’s. 
- De uitbater mag de eigenaars, die hun paard en/of pony’s voor enkele dagen of weken uit de box verwijderen, een 

bewakingsrecht voor de box aanrekenen. 
- De beschadigingen aan de box, deur, venster, drink- of eetbak, evenals beschadigingen van gebruikte materialen 

en springbalken vallen ten laste van de eigenaar (huurder van de box). 
- Wisselen van paarden in de gehuurde stal is alleen toegelaten mits akkoord van de uitbater. 
- De eigenaar zorgt voor het uitlaten of berijden van zijn paard en/of pony. 
- De uitbater dient verwittigd te worden wanneer en door wie het paard wordt bereden. 
- Paarden die op transport gaan, met vervoer van de pensionstal, zijn niet verzekerd. 
- De sluitingsdag van de pensionstal is de maandag, uitzondering o.m. verzorging van een ziek of gekwetst paard. 
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- De eigenaars betalen een vergoeding bij het volgen van de lessen. 
- De pensionstal verplicht klanten tot het dragen van een veiligheidshelm telkens ze op het bedrijf paardrijden. 
- De eigenaar verbindt zich er toe de paarden die hij op de pensionstal onderbrengt, minstens jaarlijks te laten 

vaccineren voor griep en tetanus en daar het bewijs van over te maken aan de pensionstalhouder, bij gebreke 
waaraan de pensionstalhouder deze vaccinatie kan laten uitvoeren, op kosten van de klant. Vaccinatie voor 
rhinopneumonie wordt aanbevolen. 

- Er zijn op de pensionstal geen hengsten toegelaten, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de pensionstalhouder.  
- De klant verbindt er zich toe het huishoudelijk reglement te respecteren. Een exemplaar van dit huishoudelijk 

reglement is gevoegd bij voorleggende overeenkomst. 
- Door het feit dat zij het paard stallen, aanvaarden de eigenaars de algemene voorwaarden. 
 
 
 

7. Overige rechten en plichten van de klant halve stal 

 
De klant halve stal mag: 
- het paard komen verzorgen, berijden of bezoeken  

o wanneer hij/zij dat wil (rekening gehouden met de sluitingsdag); 
o op navolgende vast bepaalde tijdstippen:_________________________; 

- les volgen met het paard op navolgende tijdstippen:_________________________(Deze lessen zijn wel/niet te 
betalen door de klant halve stal);  

- rijden/wandelen met het paard op navolgende tijdstippen:_________________________; 
- wel/niet met het paard deelnemen aan sportwedstrijden. 
 
Het is de klant halve stal niet toegelaten met het paard te fokken.  

 
Alle kosten van onderhoud en verzorging van het paard (hoefsmid, dierenarts, …) zijn ten laste van de eigenaar van het 
paard. 
 
De eigenaar van het paard stelt het materiaal (zadel, hoofdstel, halster, onderlegger, poetsgerief, …) ter beschikking van 
de klant halve stal, dewelke wel aansprakelijk is voor alle schade of verlies bij gebruik. 
OF 
Variant: De klant halve stal gebruikt eigen materiaal (zadel, hoofdstel, halster, onderlegger, poetsgerief, …). De eigenaar 
van het paard heeft hier geen gebruiksrecht op. 
 
Het paard blijft eigendom van de eigenaar van het paard. De eigenaar van het paard kan het verkopen, verplaatsen, of 
het contract opzeggen, mits het respecteren van de contractueel bepaalde opzeg.  
 
De klant halve stal verbindt zich ertoe een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen voor alle schadelijke 
gevolgen voor daden of nalatigheden waarvoor hij aansprakelijk is, met daarbij ook een verzekering voor schade aan de 
pensionstalhouder of de eigenaar van het paard, bv. ook voor kwetsuren aan het paard ingevolge fouten of 
nalatigheden. 

 
 

8. Bevoegdheid 

 
Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de  
rechtbanken territoriaal bevoegd voor de zetel van de pensionstal te___________________________________ .  
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Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. 
 
Aldus opgemaakt in twee exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben,  
 
te________________________________________ op__________________________________________________ 
 
 
De pensionstalhouder                                                  De eigenaar van het paard 
 

 
De klant halve stal 
 

 

 

 


