
VRIJWARINGSOVEREENKOMST 
WEGENS FYSIEKE OF PSYCHISCHE ONMOGELIJKHEID TOT 

HET DRAGEN VAN EEN VEILIGHEIDSCAP 
 
 
DE ONDERGETEKENDEN 
 
 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/ de vennootschap onder firma/de 

onderneming <naam ruitersportcentrum>, gevestigd te <plaatsnaam> aan de <adres>, handelend 
onder de naam <naam van ruitersportcentrum>, rechtsgeldig vertegenwoordigd door <naam 
vertegenwoordiger/ naam eigenaar ruitersportcentrum>, hierna verder aangeduid als “het 
ruitersportcentrum”, 

 De heer/mevrouw <voorletters, naam> <achternaam> geboren te <plaats> op <datum>, hierna 
ook wel aangeduid als "<achternaam>" en/of “berijder”, 

 
NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING 
 
 Bij het rijden op een paard, waarvan het ruitersportcentrum of <achternaam> bezitter is, is het 

dragen van een veiligheidscap uitdrukkelijk verplicht; 
 Deze verplichting geldt in de volgende situaties ook bij het berijden van een eigen paard: 

1. tijdens de les 
2. op plaatsen waar les gegeven wordt, ook als de berijder niet aan de les deelneemt 
3. tijdens een door het ruitersportcentrum georganiseerde wedstrijd 
4. tijdens het anderszins te paard berijden van de binnen- of buitenrijba(a)n(en) van het 

ruitersportcentrum 
 <achternaam> berijdt een paard van de ruitersportcentrum en/of een eigen paard, dat is gestald bij 

het ruitersportcentrum; 
 <achternaam> heeft aan het ruitersportcentrum een schriftelijke verklaring van een in Nederland 

toegelaten arts overgelegd, waarin de voornoemde arts verklaart dat paardrijden met een 
veiligheidscap fysiek of psychisch onmogelijk is; 

 <achternaam> heeft aan het ruitersportcentrum op basis van verzocht om een vrijstelling van de 
verplichting van het dragen van een veiligheidscap. 

 
EN VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN  
 
Aanvang en duur 
Deze vrijwaringsovereenkomst gaat in na de ondertekening van deze overeenkomst en kan door ieder 
der partijen mondeling of schriftelijk terstond worden opgezegd. Indien de overeenkomst door geen der 
partijen wordt opgezegd, eindigt de overeenkomst steeds van rechtswege om 24.00 uur op 31 december 
van ieder jaar. Partijen kunnen de overeenkomst alsdan schriftelijk of mondeling steeds voor de duur 
van één jaar verlengen, waarbij de voornoemde mogelijkheid tot tussentijdse opzegging blijft bestaan.  
 
Vrijstelling 
Bij het berijden van een paard zal het ruitersportcentrum zich niet verzetten tegen het niet dragen van 
een veiligheidscap door <achternaam>, zulks onder de in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden, 
die door <achternaam> uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk worden aanvaard. 
 
Risico-aanvaarding door <achternaam> 
 
a. Ondergetekende is zich ervan bewust, dat de Stichting Veilige Paardensport het rijden zonder 

veiligheidscap sterk afkeurt en het aangaan van overeenkomsten als de onderhavige sterk afraadt. 
Ook het ruitersportcentrum raadt het rijden zonder veiligheidscap sterk af en kan er niet voor 
instaan dat het rijkundig niveau en de ervaringsgraad van <achternaam> in combinatie met (het 
karakter, de eigenschappen en het africhtingsniveau van haar paard(en)) het rijden zonder 
veiligheidscap rechtvaardigt althans dat tot een verantwoord risico leidt. Het laatste dient 
<achternaam> voor eigen rekening en risico zelf in te schatten. 

 
b. Ondergetekende, <achternaam> is zich ervan bewust dat een paard, hoe braaf het ook is, een 

vluchtdier is, dat onverwachts kan reageren en het berijden van een paard zonder een 
veiligheidscap te dragen een duidelijk verhoogd risico met zich meebrengt. Ook indien door het 
handelen of nalaten van andere personen en/of dieren gevaarlijke situaties ontstaan, neemt het 
risico op (zwaarder) letsel door het rijden zonder veiligheidscap toe.  Ondergetekende, 
<achternaam> aanvaardt uitdrukkelijk het verhoogde risico en accepteert uitdrukkelijk dat derden, 
waaronder uitdrukkelijk ook het ruitersportcentrum is te verstaan, voor de keuze van 



<achternaam> geen enkele verantwoordelijkheid wensen te dragen en geen enkele 
aansprakelijkheid wensen te aanvaarden. 

 
Beperking / uitsluiting van aansprakelijkheid 
 
a. Ondergetekende, <achternaam> doet jegens het ruitersportcentrum, de aan haar gelieerde 

vennootschappen, de voor of namens haar werkzame personen alsmede jegens een ieder, die zich 
op het ruitersportcentrum bevindt althans zich daar mag bevinden (hierna te noemen "derden") 
uitdrukkelijk afstand van ieder recht op schadevergoeding voor enige door hem / haar geleden 
schade uit hoofde van door hem / haar geleden hoofdletsel tijdens of als gevolg van het berijden 
van een paard of pony zonder veiligheidscap, ook al zou het letsel (mede) veroorzaakt kunnen zijn 
door andere oorzaken dan het niet dragen van een veiligheidscap alleen. 

b. Indien en voorzover het ruitersportcentrum, de aan haar gelieerde vennootschappen, de voor of 
namens haar werkzame personen en/of derden ondanks sub b aansprakelijk zouden zijn, is de 
aansprakelijkheid beperkt beperkt tot het verzekerde bedrag in het kader van de door de 
aansprakelijke partij voor het onderhavige risico, te vermeerderen met het eigen risico. Indien de 
aansprakelijke partij geen verzekering voor het onderhavige risico heeft afgesloten, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.000,- (duizend Euro). 

  
Vrijwaring 
a. Ondergetekende, <achternaam> vrijwaart te allen tijde het ruitersportcentrum, de aan haar 

gelieerde vennootschappen, de voor of namens haar werkzame personen en derden voor enige 
door hem of haar geleden schade voortvloeiend uit het niet dragen van een veiligheidscap; 

b. Ondergetekende vrijwaart het ruitersportcentrum en de overige onder sub a. vermelde rechts- en 
natuurlijke personen in het bijzonder tegen elk aanspraak op schadevergoeding of anderszins, uit 
hoofde van door hem / haar geleden hoofdletsel tijdens of als gevolg van het berijden van een 
paard of pony zonder veiligheidscap, ook al zou het letsel (mede) veroorzaakt kunnen zijn door 
andere oorzaken dan het niet dragen van een veiligheidscap alleen; 

 
Bijrijd(st)er 
Deze overeenkomst is strikt persoonlijk. Indien andere personen dan <achternaam> op het/de 
paard(en) van <achternaam> rijden, is <achternaam> verplicht erop toe te zien, dat deze personen wel 
een veiligheidscap dragen, tenzij deze personen ook onderhavige overeenkomst met het 
ruitersportcentrum hebben gesloten. 
 
Slotbepaling 
Indien een of meer bepalingen uit deze overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet bindend zijn of 
worden, wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Partijen zullen dan in 
onderling overleg en in de geest van deze overeenkomst deze overeenkomst waar nodig aanpassen, in 
die zin, dat de niet bindende bepalingen door Partijen bindende bepalingen worden vervangen die zo min 
mogelijk afwijken van de voornoemde niet bindende bepalingen. Leemtes in deze overeenkomst zullen 
worden opgevuld door bepalingen, waarmee de oorspronkelijk bedoelde betekenis en het oorspronkelijke 
doel op rechtens toelaatbare wijze bereikt wordt. 
 
Deze overeenkomst terzake van (niet) het dragen van een veiligheidscap treedt in de plaats van alle, 
met betrekking tot het voornoemde onderwerp, voordien tussen <achternaam> en het 
ruitersportcentrum gemaakte afspraken en gedane toezeggingen. Wijziging of aanvulling van de inhoud 
van deze overeenkomst is slechts geldig indien gebaseerd op een nadere schriftelijke overeenkomst 
tussen het ruitersportcentrum en <achternaam>. 
 
 
<Plaatsnaam>, d.d. <datum> 
 
 
 
 
<Voorletters, naam> <achternaam>1    <naam ruitersportcentrum> 
        <naam eigenaar ruitersportcentrum> 

                                                 
1 Indien de persoon, waarvoor de vrijstelling wegens een fysieke of psychische onmogelijk tot het dragen van een 
veiligheidscap wordt aangevraagd, minderjarig is of anderszins beschikkingsonbevoegd is, dient de overeenkomst te 
worden ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de voornoemde persoon 
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