
 
 

 

Pony Lease  
 

Heb jij altijd al een eigen pony willen hebben? Maar zie je op tegen de kosten?  

Dan is leasen wat voor jou! 

 

Leasen houdt in dat je je “eigen” pony hebt voor een aantal dagen per week voor een vast 

bedrag per maand.  

 

Hierbij zit inbegrepen;  

 

 Stalling op basis van Volpension 

 Zadel en hoofdstel 

 Poetsspullen 

 Sjabrakken en dekens 

 Gebruik rijbaan en longeercirkel 

 

Even een korte uitleg; 

 

De leaseperiode wordt doorgaans aangegaan voor tenminste 3 maanden, daarna geldt een 

stilzwijgende verlenging met telkens 1 maand.  

 

In alle gevallen is de leaseklant geheel zelf aansprakelijk voor ongevallen met schade, of 

letsel aan zichzelf, pony en aan derden welke op of buiten het terrein van Linn’s Hoeve 

mochten ontstaan aan personen of eigendommen, ook die van Linn’s Hoeve. Hiertoe dient je 

dus over een passende WA verzekering te beschikken.  

 

Wij bieden 3 mogelijkheden aan, volledige lease, half lease en kwart lease, uiteraard is de 

lease prijs daar afhankelijk van.  

 

Linn’s Hoeve zorgt ervoor dat de stal van “je” pony wordt uitgemest en opgestrooid, kracht 

en ruwvoer krijgt en buiten gezet wordt. Uiteraard draag je zelf zorg voor de verzorging van 

“je” pony en natuurlijk ook voor het harnachement. Les volgen op je lease pony is mogelijk, 

dit in overleg met Linn’s Hoeve.  

 

De leasekosten zijn maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd, ook gedurende afwezigheid 

of vakantie, uiterlijk de 1
e
 van de nieuwe maand. Er geldt in alle gevallen een opzegtermijn 

van tenminste 1 maand nadat de eerste leaseperiode van 3 maanden is verlopen. Dit dient 

schriftelijk aangegeven te worden voor de 1
e
 van de nieuwe kalendermaand, de opzegging is 

dan van toepassing op de daarop volgende maand. Tussentijds stoppen is mogelijk maar de 

regel van het opzegtermijn blijft ten alle tijden gelden, restitutie is niet mogelijk. Linn’s 

Hoeve is ten alle tijden bevoegd het leasecontract te beëindigen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Overzicht Leasen    

 Volledige lease Half lease Kwart lease 

    

Shetlandpony -  A 

Pony 

 

€ 285,00 € 185,00  € 130,00 

    

B – C pony 

 

€ 305,00 € 205,00 € 150,00  

    

D – E pony 

 

€ 325,00 € 225,00  € 170,00 

    

Aantal dagen per 

week  

7 5 3 

    

Pony beschikbaar 

voor lessen voor 

Linn’s Hoeve 

 Niet beschikbaar 1 uur per dag 1 uur per dag  

    

Meedoen aan 

BIXIE/KNHS 

wedstrijden 

In overleg In overleg In overleg 

    

Lessen op Linn’s 

Hoeve. 

(privé/groep) 

Optioneel Optioneel Optioneel 

    

Kosten dierenarts Linn’s Hoeve 

(behalve bij toedoen 

klant) 

Linn’s Hoeve m.u.v 

(behalve bij toedoen 

klant) 

Linn’s Hoeve m.u.v 

(behalve bij toedoen 

klant) 

    

Hoefsmid 

(bekappen) 

Linn's Hoeve Linn's Hoeve Linn's Hoeve 

    

Buitenrit zonder 

toezicht 

In overleg In overleg In overleg 

 


