
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities 

 
De ondernemer: Beleefboerderij de Stelle. 

 

De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan 

betreffende een activiteit of verblijf. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst 

aangegeven overige personen. 

 

Activiteit: Hieronder verstaan we alle mogelijke activiteiten zoals voertoer, 

paardrijdritten, teamuitjes etc. zoals aangeboden aan de recreant.  

 

Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten. 

 

Paard: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “paarden” 

dient hieronder eveneens “pony’s” begrepen te worden.  

 

Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant 

en de ondernemer is overeengekomen, alsook een gehuurd onderkomen als zijnde 

verblijfsplaats.  

 

Kampeermiddel: tent, tourcaravan, camper, vouwkampeerwagen, chalet, safaritent 

etc.  

 

De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het 

verblijf of de activiteit.  

 

Huisregels: het schriftelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein 

en de voorzieningen. 

 

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, verblijven of 

andere overeenkomsten die aangegaan worden op het terrein of tijdens een activiteit 

georganiseerd door Beleefboerderij de Stelle buiten het terrein.  

 

1b. Recreanten en derden die zich op het terrein begeven zonder een overeenkomst te 

hebben voor verblijf of activiteit worden gewezen op het bestaan van de inhoud van 

deze algemene voorwaarden, middels publicatie op de website en verklaren zich 

daarmee bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden te zijn.  

Algemene voorwaarden Beleefboerderij  



Artikel 2: Prijs en prijswijzigingen 

 
De prijs wordt vastgesteld door de ondernemer. Wanneer een reservering volledig is 

voldaan, zal de ondernemer geen prijswijzigingen meer doorvoeren. 

 

Artikel 3: Betaling 

 
1. De recreant dient de betaling in euro’s te voldoen. 

 

2. Betaling dient volledig voldaan te zijn bij aanvang van het verblijf of de activiteit.  

 

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totaal 

verschuldigde bedrag, verplicht de recreant zich om voor het verblijf en/of voor de 

start van de activiteit het overeengekomen bedrag volledig te betalen, anders is de 

ondernemer gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, 

onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de 

overeengekomen prijs. 

 

Artikel 4. Gedragingen  
 

1. Recreant verplicht zich om de huisregels geldend op het terrein na te leven zoals 

deze zijn overhandigd voorafgaand aan het verblijf en/of de activiteit.  

2. Recreant neemt hiernaast de Nederlandse wet- en regelgeving in acht tijdens 

zijn/haar verblijf of tijdens de activiteit.  

3. Op dit terrein is camerabewaking aanwezig. Indien u dit terrein betreedt, bent u 

zich ervan bewust dat er opnames gemaakt worden. 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid  
 

1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn 

terrein.  

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden 

of andere vormen van overmacht.  

3. Een klant die een paard berijdt en/of begeleidt, zo ook een paard op- en afzadelt 

en/of verzorgt in de ruimste zin van het woord, verklaart nadrukkelijk op de hoogte 

zijn van de risico’s die hieraan zijn verbonden én verklaart dat, indien het 

betreffende paard op welke wijze schade veroorzaakt deze volledig voor rekening 

komt van de klant. Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek blijft hiermee buiten 

toepassing.  

4. Recreanten welke een verblijf/activiteit reserveren: 

a. Doen dit geheel op eigen risico.  

b. Dient zelf voor adequate aansprakelijkheidsverzekering, brandverzekering, 

diefstalverzekering en ongevallenziektekostenverzekering te zorgen.  

c. Is aansprakelijk voor alle schade die hij/zij toebrengt aan de accommodatie 

of eigendommen van de ondernemer.  

 



 

 

Artikel 6. Algemene uitgangspunten  

 
1. Alle ruimtes dienen door recreanten netjes te worden gehouden.  

2. U dient uw rommel op te ruimen, wij scheiden afval, let hier alstublieft op.  

3. Het meenemen van uw hond is toegestaan mits deze is aangelijnd. Indien uw hond 

voor overlast zorgt dan wel uw hond niet gehoorzaam is, dan dient u de hond terug 

in de auto te plaatsen of het terrein te verlaten.  

 

Bijlagen: 

In de bijlagen worden er per overeenkomst of activiteit aanvullende huisregels gespecificeerd.  

 

Bijlage 1. Betreft de aanvullende regels met betrekking tot paardenactiviteiten 

Bijlage 2. Betreft de aanvullende regels met betrekking tot een verblijf op de locatie.  

 

Versie: 04-02-2022 te Ouwerkerk 

 

 

Stelweg 3, 4305RC te Ouwerkerk – info@stelle.nl – www.stelle.nl – KVK: 20135393 

 

mailto:info@stelle.nl
http://www.stelle.nl/

