
 

 Huurovereenkomst Wandelpony  

Datum:  

Tijd:  

De ondergetekenden:  

1. Camping Breehees VOF, gevestigd aan Breehees 6 te 

Goirle, ingeschreven in het handelsregister onder 

nummer 69639590: de ‘verhuurder’,  

en  

2. De heer/ mevrouw ……………………………………………………..….., wonende aan de  

……………………………………………….………… te ………………..………………: de ‘huurder’  

Verklaart hierbij van het onderstaande reglement kennis te hebben genomen en zal het in acht 

nemen.  

U gaat deelnemen aan een activiteit van Camping Breehees. Middels het tekenen van deze verklaring 

gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Camping Breehees:  

1. Deelname aan de activiteit is altijd op eigen risico. Camping Breehees kan in geen enkel geval 

aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke- en/ of materiële schade, van welke aard dan ook.  

2. U kunt voordat de activiteit begint altijd kosteloos annuleren indien u niet in staat bent deel te 

nemen aan deze activiteit door fysieke of psychische problemen.  

3. Het is verplicht om dichte schoenen of laarzen te dragen, dit geldt ook voor de volwassene die als 

begeleiding mee is, slippers of sandalen zijn niet toegestaan.  

4. De pony dient te allen tijde vastgehouden te worden door een volwassene. De pony’s kennen de 

weg naar huis en komen te allen tijde naar huis gerend als u ze niet goed vast houdt.  

5. Het rijden met cap is verplicht, deze zijn op locatie aanwezig. Een bodyprotector is aan te raden, 

deze zijn ook op locatie aanwezig.  

6. De pony’s zijn bestemd voor kinderen vanaf 2 tot en met 12 jaar (maximaal 35 kg).  

Hou er rekening mee dat het shetland pony’s zijn dus ook al ben je geen 35 kg maar heel lang dan 

kun je dus niet mee . 

7. Ervaring is niet vereist en het rijden is op eigen risico. Een pony kan altijd onvoorspelbaar zijn, 

waardoor u er rekening mee moet houden dat een pony kan bijten, schoppen of andere streken uit 

kan halen. Een pony is een vluchtdier, het is niet verstandig dicht achter de pony te lopen.  

8. Het is niet mogelijk meerdere pony’s per gezin mee te nemen.  



9. Bindt een pony niet aan een boom, paal of ander 

voorwerp, maar houdt de pony altijd vast tijdens het eten 

en /of drinken onderweg . 

10. Houdt je te allen tijde aan de meegegeven route, 

zodat wanneer er iets gebeurd er hulp kan komen.  

11. De pony is alleen bedoeld om mee te stappen, geen 

draf en galop. Mochten medewerkers onderweg zien dat 

er niet goed met de pony wordt omgegaan nemen we de 

pony mee terug .  

12. Wij verwachten dat u respectvol met onze dieren omgaat., 

13. Voor eigen veiligheid en verantwoordelijkheid wordt men geacht het reglement na te leven.  

14. In geval van nood helpt u eerst uw kind en daarna de pony. Bij problemen bel 06-10003431 of 06-

48069805.  

15. Alle foto’s en video-opnames tijdens de activiteit mogen door Camping Breehees gebruikt 

worden voor reclamedoeleinden.  

16. De pony wordt meegenomen om 10.30 uur , 13 uur of 15 uur  de wandeling duurt 1 uur en de 

pony zal dus respectievelijk 12.30 uur, 14.30  of 16.30 uur terug bij Camping Breehees moeten zijn. 

Indien dit niet lukt, om wat voor reden dan ook, verwachten wij een telefoontje.  

17. De huurprijs is € 30 euro per pony  

18. De wandeltocht dient vooraf betaald te worden online. 

19. De deelnemer dient een tijdelijke overeenkomst voor akkoord te tekenen ter acceptatie van het 

reglement.  

Naam:  

Datum:  

Plaats:  

Handtekening: 


