Informatieavond kopen-of-leasen

10-4-2018

Welkom!
Op deze informatie avond over het leasen of aanschaffen
van een eigen paard of pony.

Dinsdag 10 april 2018

Waarom deze informatie avond?
Veel mensen hebben vragen zoals;


Waarom of wanneer een eigen paard/pony?



Wat wordt er van ons verwacht?



Wat kunnen we van de manege verwachten?



Hebben we voldoende kennis en kunde?



Wat zijn de voordelen aan leasen of kopen?



Als we gaan kopen; doen we dat hier of ergens anders?



Wat zijn de kosten?



Wat zijn de regels en/of voorwaarden?



Wat te doen bij kreupelheid/ziekte?



Andere praktische zaken…
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Waarom of wanneer een eigen paard/pony?


Veel plezier



Verantwoordelijkheidsgevoel groeit



Gezond buiten bezig zijn en sporten



Weinig tijd om ‘te hangen’ of met telefoon/tablet/gamen bezig te zijn

Wat zijn de voordelen aan leasen of kopen?
Leasen

Kopen

Proberen hoe het bevalt
en of er genoeg tijd is

Meer vrijheid

Geen aanschaf kosten

Paard van hier kopen; is bekend
voorwaarde; 1 jaar op stal blijven

Minder risico

Paard elders kopen; grote keuze

Indien u er voor kiest een paard elders te kopen, is er de mogelijkheid
begeleiding van ons te krijgen. Bijkomende kosten verdienen zich terug.
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Wat wordt er van ons verwacht?


Dagelijks verzorgen; poetsen, hoef verzorging, controle van gezondheid



Eventuele wondjes etc. melden en in overleg behandelen



Hoefsmid tijdig vragen (lease in overleg)



Dagelijks beweging geven; rijden of longeren (± uur)



Wat te doen bij ziekte of afwezigheid?



Bij de lease kunt u gebruik maken van een zadel van de manege. Wel dient u
zelf een hoofdstel, beenbeschermers, poetsspullen, dekens en overige spullen
aan te schaffen.

Wat kunnen we van de manege verwachten?

Het personeel van de manege;


Heeft controlerende functie en vraagbaak



Zorgt voor voeren en stalverzorging



Zorgt voor tijdig ontwormen & inenten



Op de manege is een grote sociale controle



Bij voldoende animo is er de mogelijkheid gezamenlijk op wedstrijd te gaan.
Ook bij lease paarden behoord dit tot de mogelijkheden bij gebleken
geschiktheid.
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Hebben we voldoende kennis en kunde?


Veel begeleiding van manege personeel op stal en in lessen



Volgen van verschillende cursussen mogelijk (bij voldoende animo)



Lezen van boeken en/of internet



Al doende leert men

Wat zijn de kosten?
Bij het kopen van een paard krijgt u niet alleen te maken met de aanschaf
prijs en stalling. Ook de hoefsmid, verzekering, spullen, lessen en dierenarts
kosten komen geregeld terug.
Het leasen wordt afgesproken per jaar. U betaald 1 vast bedrag per maand,
dit is inclusief; stalling, 2 groepslessen per week, dierenarts, hoefsmid,
verzekering, risico, gebruik zadel, rente en afschrijving. De borg bent u
kwijt indien u binnen het jaar stopt.
U kunt ook kiezen voor extra (prive)lessen of opties zoals de stapmolen, wei
of paddock.
Wanneer u uw lease paard na een jaar zou willen kopen, wordt de
afschrijving verrekend.
Indien de kosten stijgen, zoals pensionstalling of een tijdelijke stro-toeslag,
wordt dit doorberekend in de lease prijs. Het is mogelijk met 2 personen een
paard te leasen, in dit geval wordt de lease prijs gedeeld en berekenen we
een toeslag van € 25,- per persoon.
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Wat zijn de regels en/of voorwaarden?


Stal reglement; zoals mest opruimen, openingstijden, waar longeren, etc.



Met een eigen paard bent u vrij om het terrein af te gaan, zoals uitstappen in
het parkje. Met een lease paard kan dit na overleg.



Springen mag met een eigen paard alleen in overleg en met een lease paard
alleen onder begeleiding, dus tijdens een les.



Met een eigen paard bent u vrij andere mensen op uw paard te laten rijden,
mits zij een leskaart bij ons hebben. Bij lease paarden hanteren wij 1 vaste
bijrijder en dit gaat in overleg.

Wat te doen bij kreupelheid/ziekte?


Bij kreupelheid of ziekte bij uw zelf gekochte paard zijn alle kosten en
herstel fases voor uw eigen risico.



Bij een lease paard hanteren we een wachttijd van 3 weken. In deze periode
lopen de kosten door en zijn de zorgen voor u. Daarna heeft u de keuze een
ander paard te rijden of de lease op te schuiven.



Bij blessure van een lease paard door onzorgvuldigheid (zoals een acute
peesblessure door losgooien zonder beenbescherming) komt alles voor eigen
risico van de leaser.
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Zijn er nog vragen?


Indien u specifieke vragen heeft over een paard of pony
maken we graag een afspraak.



Bedankt voor uw aandacht!
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