ALGEMENE VOORWAARDEN
De NVVR heeft als doelstelling: Het bevorderen van het hippische recreëren in de vrije natuur op
een mens- en paard vriendelijke manier. De NVVR is een vereniging van Leden voor Leden. De
NVVR heeft veel paardeneigenaren als lid. De NVVR ziet zichzelf niet als een manege of
paardenverhuur vereniging of evenementen bureau. De NVVR wil graag faciliteren in het genieten
rondom het paard: een vereniging van mensen waar het paard centraal staat. De NVVR bevordert
onderling contact zodat zoveel mogelijk deelnemers, eigenaren, berijders, verzorgers en/of
introducees zelfstandig contact kunnen onderhouden en gezamenlijk kunnen genieten van het
paard. NVVR leden kunnen zich geheel autonoom, op basis van hun eigen kennis, kunde en
ervaring inzetten voor activiteiten binnen de vereniging. Zij doen dit zonder vergoeding, echter door
hen gemaakte onkosten kunnen ze declareren op basis van de door het bestuur opgestelde
richtlijnen.
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
De bepalingen die gelden voor het aanvragen en deelname aan een NVVR activiteit zijn vastgelegd
in deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn op de overeenkomsten met
aanvragers, leden, deelnemers, eigenaren, berijders, verzorgers of introducees van toepassing met
uitsluiting van enig andere algemene voorwaarden.
Inschrijving Eendaagse en Meerdaagse activiteiten
Inschrijven is mogelijk wanneer de informatie over de betreffende Eendaagse activiteit is
gepubliceerd op de website www.nvvr.info of wanneer het is gepubliceerd in de Vrijruiter of gepost is
op de NVVR Facebook pagina of op Instagram. De inschrijving stopt een week voordat
de Eendaagse activiteit begint. Inschrijven voor een Meerdaagse activiteit is mogelijk vanaf de
inschrijvingsdatum en sluit twee weken voordat een Meerdaagse activiteit begint. Na ontvangst van
het inschrijfformulier voor een activiteit is het een voorlopige inschrijving. Plaatsing geschiedt op
volgorde van binnenkomst van inschrijving tenzij er kosten aan verbonden zijn dan geschiedt
plaatsing op volgorde van binnenkomst als er betaald is. De inschrijver ontvangt het verzoek om het
totaalbedrag over te maken op rekening van de organisator of NVVR. De definitieve inschrijving
stopt een week voordat de Eendaagse activiteit plaatsvindt, twee weken voor een Meerdaagse
activiteit, tenzij anders staat aangegeven. Per inschrijfformulier kan slechts één deelnemer worden
ingeschreven. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, volgt plaatsing op de reservelijst.
De inschrijver wordt hierover geïnformeerd.
Overeenkomsten kunnen slechts worden aangegaan door personen van 18 jaar en ouder. Voor
kinderen t/m 18 jaar wordt 50% door de vereniging betaald, mits zij (gezins)lid zijn.
Minderjarigen kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. NVVR leden
hebben altijd voorrang op niet-leden, deze kunnen zich wel vooraf als nieuw (gezins)lid aanmelden
en hebben dan meteen dezelfde rechten als bestaande leden.
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Annulering
Wanneer u door onvoorziene omstandigheden niet kunt deelnemen kunt u contact opnemen met de
organisatie die dan zo snel mogelijk via de reservelijst een vervanger zal proberen te vinden. Lukt dit
niet dan kan men zelf een vervanger benaderen. Is er een vervanger gevonden? Dan wordt het
bedrag van deelname terugbetaald, verminderd met € 7,00 onkosten.
• Wanneer er geen vervanger wordt gevonden:
• Bij annulering tot 4 weken voor aanvang zal 75% restitutie plaatsvinden
• Bij annulering tot 3 weken voor aanvang zal 50% restitutie plaatsvinden
• Bij annulering tot 2 weken voor aanvang zal 25% restitutie plaatsvinden
• Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
Het afsluiten van een annuleringsverzekering wordt aangeraden. Bij voortijdig vertrek van de
deelnemer en/of het paard van de deelnemer, ongeacht de oorzaak van het vertrek, volgt geen
restitutie van het betaalde bedrag.
Ingebruikname locatie
De ingebruikname van de locatie moet plaatsvinden op de tijden zoals deze worden doorgegeven.
Bij de ingebruikname dienen de door de locatiehouder of namens de NVVR gegeven instructies te
worden gevolgd. De NVVR wil niemand verplichten om zijn/haar paard te enten tegen influenza.
Houdt er echter rekening mee dat de locatiehouder mogelijk een inentingsbewijs vraagt; indien dit
niet getoond kan worden, kan de toegang worden geweigerd door de locatiehouder. Het paspoort
van het paard dient de deelnemer, eigenaar, berijder, verzorger of introducee altijd mee te nemen
wanneer het paard op reis gaat. Paarden die op een locatie verblijven gedurende een NVVR
activiteit, staan daar voor rekening en risico van de betreffende deelnemer, eigenaar, berijder,
verzorger of introducee. Leden controleren zelf de kwaliteit van de afrasteringen en bepalen ook
welke paarden er eventueel bij elkaar in een prikweitje kunnen staan. Eventuele problemen kunnen
aangekaart worden bij de bedrijfsleiding van de betreffende locatie.
Gedragsregels
Deelnemers aan NVVR activiteiten zijn gehouden de door de NVVR of locatie eigenaar gegeven
gedragsregels en aanwijzingen na te leven. De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van
obstakels. Honden zijn alleen welkom na toestemming van de locatie eigenaar. Afhankelijk van de
toestemming van de locatie eigenaar stelt de NVVR zelf een maximum van 2 honden. De NVVR
heeft het recht om een deelnemer die handelt in strijd met bepalingen uit deze voorwaarden de
toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.
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Rookverbod
Met uitzondering van de plekken die daartoe expliciet zijn aangewezen door de locatie eigenaar
geldt er een rookverbod. Op de locatie is alle open vuur alleen toegestaan na toestemming van de
locatie-eigenaar.
Trailers en overige vervoermiddelen
Trailers en overige vervoermiddelen worden uitsluitend geparkeerd op de daarvoor aangewezen
plaats(en). Paarden, trailers en overige vervoersmiddelen die op een terrein waar een NVVR
activiteit wordt gehouden verblijven, staan daar voor rekening en risico van de
betreffende deelnemer, eigenaar, berijder, verzorger of introducee. De deelnemer dient zelf voor
verzekering te zorgen, alsmede voor passende maatregelen om schade dan wel diefstal te
voorkomen.
Beeldmateriaal
De NVVR heeft het recht om van de activiteiten van ruiter en paard beeldmateriaal vast te leggen op
beelddragers en in overleg te gebruiken voor VR of website en/of promotiedoeleinden.
Aansprakelijkheid en Veiligheid
Omgang met paarden brengt risico’s met zich mee. Paarden blijven paarden en zijn vluchtdieren. In
de omgang met paarden of tijdens het rijden kan er altijd wat gebeuren dat een paard een
onverwachtse beweging maakt waardoor iemand geblesseerd kan raken. Het is van belang dat men
zich ervan gewist dat het nemen van de nodige verantwoording betreffende veiligheidsaspecten van
levensbelang kan zijn. Daarom attendeert de NVVR met klem erop iedereen die deelneemt aan de
activiteiten op welke wijze dan ook dat men zowel de geldende regels als nodige veiligheidsaspecten
in ogenschouw neemt. Uit veiligheidsoverwegingen kan de NVVR geen (klop)hengsten toelaten op
de activiteiten. De NVVR adviseert tijdens ritten een goedgekeurde veiligheidshelm met CEmarkering en EN 1384-teken te dragen, een bodyprotector, veiligheidsbeugels en schoeisel met
hak. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard.
Door de omgang met paarden en het gedrag van paarden kan een eigendom van een ander worden
beschadigd. De NVVR is niet aansprakelijk voor deze schade. De aansprakelijkheid ligt bij de
eigenaar van het paard. NVVR leden, deelnemers en/of introducees zijn verplicht om als eigenaar,
berijder of verzorger van een paard in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheid Verzekering
Particulieren. N.B. elke WA-verzekering kent, na melding, een gratis dekking voor enkele paarden.
De deelnemer, eigenaar, berijder, verzorger of introducee, en indien van toepassing zijn/haar ouders
of wettelijk vertegenwoordigers zijn op de hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het
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berijden van en omgaan met paarden. In het geval van activiteiten met minderjarigen, wordt de
minderjarige begeleid door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
De verantwoordelijkheid voor wie, wanneer en volgens welke route, alleen of met welk groepje, op
zijn/haar manier gedurende een activiteit uitrijden gaat, ligt geheel en al bij de deelnemers zelf, net
zoals in hun eigen woonomgeving of op een door henzelf geboekte locatie, dag, weekend of
evenement. Ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitrusting en de geschiktheid van
de paard/ruiter combinatie ligt bij de leden en deelnemers zelf.
De aanvragers, leden, deelnemers, eigenaren, berijders, verzorgers of introducees dienen zich
afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid en desgewenst tegen diefstal,
beschadigingen en zoekraken van eigendommen. De deelnemer, eigenaar, berijder, verzorger of
introducee, vrijwaart de NVVR voor alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen
met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
De NVVR is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade uit welke hoofde dan ook aan
goederen, dieren en/of personen veroorzaakt door of in verband met de aanwezigheid op het terrein.
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor weersomstandigheden, mondeling of telefonisch
verstrekte inlichtingen, ongemak c.q. overlast welke wordt veroorzaakt door derden, gevolgen voor
deelname aan activiteiten van welke aard dan ook. Evenmin is de NVVR aansprakelijk voor schade
die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, dan wel geen
gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de NVVR.
Door middel van het inschrijven en het akkoord verklaren met de algemene voorwaarden geeft (de
wettelijk vertegenwoordiger van) aanvrager aan zich akkoord te verklaren met de algemene
voorwaarden. Leden, deelnemers, eigenaren, berijders, verzorgers of introducees handelen geheel
voor eigen rekening en risico en dienen zich hiertoe te verzekeren, de NVVR aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid.
Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen op straffe van verval binnen twee weken
na het ontstaan van de klacht schriftelijk te worden gemeld bij het bestuur van de NVVR. Het niet
tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de aanvrager zijn rechten ter zake verliest.
Slotopmerkingen
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of anderszins verband houden met deze algemene voorwaarden worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement.
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