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OVEREENKOMST INSCHAREN 
 
 
Deze overeenkomst wordt aangegaan door: 
 
Naam:   .................................................. 
Adres:   .................................................. 
Woonplaats:  .................................................. 
Telefoonnummer: .................................................. 
E-mail:   .................................................. 

(hierna te noemen de ‘eigenaar’) 
en 
 
Vefgrund V.O.F., Marieke Weber 
Gorsveldweg 32a 
7497 NN   Bentelo 
06 – 23 711 488 
mariekeweber@hetnet.nl  

(hierna te noemen ‘de beheerder’) 
 
 
 
Door ondertekening verklaart de eigenaar kennis te hebben genomen van, en zich akkoord te 
verklaren met, de in de overeenkomst genoemde bepalingen en privacyverklaring. 
 
 
1. In te scharen paard. 
 
 Naam:   .................................................. 
 Geslacht:  .................................................. 
 Geboortedatum: .................................................. 
 Stamboeknr:  .................................................. 
 Chipnr.   .................................................. 
          (hierna te noemen ‘het paard’) 
 
 
 
 
 
 
2. Inschaardatum en duur. 

mailto:mariekeweber@hetnet.nl
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a. Het paard wordt ingeschaard op ........................., voor een periode eindigend op ................... 
b. De beheerder behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze overeenkomst te 

beëindigen, indien de aanwezigheid van het paard leidt tot ongewenste of gevaarlijke situaties 
ten aanzien van eigendommen van Vefgrund, de eigenaar of derden (roerend, onroerend, 
alsmede levende have). 

c. In geval het paard een hengst is, eindigt deze overeenkomst bij aanvang van het vierde 
levensjaar van het paard. 

 
 
3. Gezondheid. 
 
a. Bij aankomst van het paard dient het paspoort en bewijs van enting te worden overhandigd. 
b. De eigenaar verklaart dat het paard bij aankomst uit een ziektevrij bestand komt, in goede 

gezondheid verkeert en vrij is van besmettelijke ziekten. 
c. Het paard dient binnen 1 week voor aankomst te zijn ontwormd. 

o De beheerder zal het paard iedere 2 maanden ontwormen, voor rekening van de 
eigenaar. 

d. In het geval het paard extra verzorging behoeft  (bijvoorbeeld i.v.m. zomereczeem), kan de 
beheerder het paard tegen nader overeen te komen meerkosten verzorgen, met de middelen 
die de eigenaar ofwel ter beschikking stelt, ofwel maandelijks vergoedt. 
o De kosten voor verzorging en middelen zullen op de factuur worden gespecificeerd. 
o De betreffende afspraak zal ofwel worden opgenomen in deze overeenkomst, ofwel 

schriftelijk worden vastgelegd, met referte aan deze overeenkomst. 
 
 
4. Dierenarts en hoefsmid. 

 
Eigenaar en beheerder komen overeen dat: 

a. De beheerder de bevoegdheid heeft om zonder vooroverleg een dierenarts en/of hoefsmid te 
consulteren, in geval van acute en/of levensbedreigende gezondheidsproblemen van het 
paard. 
o De beheerder overleg met de eigenaar zal plegen over het consulteren van een 

dierenarts, indien de gezondheidsproblemen niet acuut en/of levensbedreigend zijn. 
o De termen ‘acuut’ en ‘levensbedreigend’ uitsluitend ter beoordeling van de beheerder 

zijn. 
b. In gevallen waarin in bovengenoemd lid sprake is van vooroverleg, dient de eigenaar (of diens 

vertegenwoordiger) binnen 24 uur te kunnen worden geraadpleegd onder één van de 
telefoonnummers die in deze overeenkomst zijn vermeld. 
o Indien dat niet het geval is, heeft de beheerder het recht om te besluiten hoe zal 

worden gehandeld. 
c. Alle kosten voor dierenarts en hoefsmid zullen door Stal Vefgrund worden voorgeschoten, 

maar dienen vervolgens door de eigenaar te worden vergoed. 
o Deze bijkomende kosten zullen op de factuur worden gespecificeerd. 

 
 
5. Verzekering en aansprakelijkheid. 
 
a. Voordat het paard wordt ingeschaard, verstrekt de eigenaar een duidelijk beeld van de 

algemene gezondheid en mogelijke (gedrags-)problemen van het paard. 
b. De eigenaar verklaart dat het paard WA is verzekerd, voor het geval het paard eigendommen 

van Vefgrund of derden (roerend, onroerend, alsmede levende have) schade toebrengt. 
c. Indien door de beheerder, of namens Vefgrund, het paard wordt vervoerd aansluitend aan (of 

tijdens) de inscharingsperiode, gebeurt zulks voor risico van de eigenaar en tegen een 
kilometervergoeding zoals genoemd in de prijslijst van Vefgrund. 

d. De beheerder verplicht zich te voorzien in dagelijks toezicht en een deugdelijke afrastering 
(schrikdraad) om de weide. 
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e. De beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat  ten 
gevolge van het handelen van derden en/of diens eigendommen, waarbij inbegrepen levende 
have. 

 
 
6. Kosten, betaling en facturatie. 
 

De kosten voor het inscharen en kortstondig verblijf zijn als volgt: 
 
a. Bij een periode van minimaal 12 maanden. 

o € 70,00 per maand. 
o Inclusief: 

o weidegang, water en ruwvoer (indien nodig) 
o 1 maal per jaar influenza/tetanus injectie.   

 
b. Bij een periode korter dan 12 maanden. 

o € 3,00 per dag, gedurende de maanden mei t/m september 
o € 4,00 per dag, gedurende de maanden oktober t/m april 
o Inclusief: 

o weidegang, water en ruwvoer (indien nodig) 
 
c. De eigenaar dient de verschuldigde kosten voor inscharing  per begin van de betreffende 

maand over te maken op de bankrekening van de beheerder. 
 

d. Eventuele meerkosten worden periodiek gefactureerd. 
  
 
7. Afwijkende of aanvullende afspraken 

 
Afwijkende en/of aanvullende afspraken tussen eigenaar en beheerder zijn alleen geldig 
indien ze schriftelijk zijn vastgelegd, met referte aan deze overeenkomst. 

 
 
8. Naleving 
 

In het geval één der partijen zich aan de verplichting ingevolge deze overeenkomst onttrekt, 
staat het de andere partij vrij om dienaangaande gerechtelijke stappen te ondernemen. 

 
 
9. Privacyverklaring 
a. In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat 

onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw 
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw 
persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden 
bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.vefgrund.nl) 
bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit. 

 
Onze gegevens 
Vefgrund V.O.F. 
Gorsveldweg 32a 
7497NN Bentelo 
 
Telefoonnummer: 0547 - 292 411 
KvK-nummer: 66798779 
 
www.vefgrund.nl 
info@vefgrund.nl 
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b. Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks 
of indirect identificeerbaar bent. 

 
c. Verwerking persoonsgegevens 

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, 
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, afschermen, uitwissen of 
vernietigen van uw persoonsgegevens. 

 
d. Doeleinden 

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u 
kunnen opnemen en voor het opstellen van offertes en overeenkomsten. Wij verwerken alleen 
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. 

 
 

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, 
onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te 
voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen 
profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen 
voor u kunnen hebben. In dien van toepassing en om zorg te dragen voor uw 
persoonsgegevens, sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die 
bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht. 

 
e. Persoonsgegevens die wij verwerken 

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
-  Voor- en achternaam 
-  Adresgegevens 
-  Telefoonnummer 
-  E-mailadres 
-  Bankrekeningnummer 

 
f. U heeft ook rechten 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar 
info@vefgrund.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijgt 
u een reactie op het verzoek. 

 
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden 
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw 
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om 
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie 
houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur 
uw verzoek naar info@vefgrund.nl.  Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het 
verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.   

 
g. Veiligheid 

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo 
belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig 
worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische 
maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te 
beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall en 
wachtwoorden voor elektronische systemen. 

 
h. Bewaring persoonsgegevens 
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We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van 
de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan 
worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven. 

 
 
 
 
 
Voor akkoord en in tweevoud ondertekend: 
 
 
Eigenaar:      Beheerder:  
 
 
Datum:  ....................    Datum:  ....................  
 
 
Plaats:   .....................    Plaats:   Bentelo 
 
 
Naam:   .....................    Naam:   Vefgrund V.O.F. / M. Weber 
 
 
Handtekening:      Handtekening: 
 

 


