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FNRS organiseert themabijeenkomsten
De FNRS is dit jaar gestart met het organiseren van specifieke themabijeenkomsten. Voor iedere 

themabijeenkomst schakelt de FNRS specialisten in die aan ondernemers voorlichting geven over het 

onderwerp. 

Op de eerste themabijeenkomsten Hippisch Recht, georganiseerd op drie verschillende locaties in het 

land, gaf Marieke ten Cate, juriste in dienst van Hekkelman Advocaten te Nijmegen een heldere 

uiteenzetting van problemen die hippische ondernemers in hun werk tegen kunnen komen. De bijeen-

komsten zijn enthousiast ontvangen en zonder uitzondering is iedere deelnemer wijzer naar huis gegaan.

Wat is hippisch recht?

Alles wat met paarden te maken heeft en juridisch is valt onder de noemer hippisch recht. Regels van 

het contractenrecht en het aansprakelijkheidsrecht staan uitvoerig beschreven in het Burgerlijk 

Wetboek. Daarbij is, een enkele uitzondering daargelaten, door de wetgever geen onderscheid 

gemaakt naar de ‘aard van de zaak’. Ten Cate: “Voor de wet is een paard een zaak, net zoals een auto, 

een telefoon of een woning. Al deze zaken kunnen na verkoop een gebrek hebben, ze zijn dan 

‘non-conform’. Net als een automobilist, telefoonverkoper of als paardeneigenaar kunt u aansprakelijk 

zijn voor schade aan (eigendommen van) derden.”

Welke problemen kunnen zich voordoen

Een aantal onderwerpen waar onenigheid over kan ontstaan zijn:

-  Gebreken na de koop of verkoop van een paard; waar kunt u als koper aanspraak op maken en 

hoe sterk staat u als verkoper?

- Training, stalling of huur/leaseovereenkomsten; wat mag er niet in ontbreken?

-  Aansprakelijkheid: schade door een val of een trap van een paard van een ander, waar hebt u 

recht op en in welke gevallen? Hoe kunt u als eigenaar van een manege of wedstrijdstal 

voorkomen dat u in een procedure over schadevergoeding verzeild raakt?

-  Wie heeft er schuld bij een ‘fout’ van de dierenarts? Hoe werkt het met klachten en een 

schadevergoeding?

- Welke risico’s loopt de vereniging die een wedstrijd of clublessen organiseert?

-  Ruimtelijke ordening; welke vergunningen zijn nodig om een rijbaan of een stapmolen te bouwen 

en welke rechten hebt u als de gemeente niet meewerkt of een buurman bezwaar aantekent?

 (bron: http://www.marieketencate.nl/)

Hekkelman Advocaten Partner van de FNRS

Sinds eind vorig jaar is Hekkelman Advocaten  partner van de FNRS. Dat maakt het gemakkelijker voor de 

ondernemer om advies in te winnen, niet in het minst door de  bekendheid met de hippische branche en 

het vermogen van de juriste om wettelijke zaken helder en begrijpelijk weer te geven. 

Alle contracten en overeenkomsten die de FNRS aan haar leden beschikbaar stelt, zijn door Hekkelman 

Advocaten herzien en aangepast en zijn te downloaden op de FNRS Website:http://www.fnrs.nl/

fnrs-diensten/contracten-en-overeenkomsten/.

Hebt u een juridisch probleem neem dan contact op met de FNRS om juridisch advies van Hekkelman 

Advocaten in te winnen.
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De FNRS Springcompetitie 2015 

De FNRS Zitcompetitie 2015
De regiofinales voor de FNRS Zitcompetitie 

2015 worden gehouden op 14, 21 en 28 juni 

a.s. Zodra de locaties bekend zijn, worden  

deze gepubliceerd op de website van de FNRS 

en in de nieuwsbrieven. 

De twee kwartfinales vinden plaats op zondag 

6 september 2015 bij HC de Delft in Assen-

delft en Manege Ravenswaaij in Ravenswaaij.

Op zaterdag 12 september wordt de halve 

finale verreden tijdens Horse Event, dit jaar op 

een nieuwe locatie: het Nationaal Hippisch 

Centrum in Ermelo. 

40 Ruiters zullen zich voor de halve finale kwalificeren. Ook de finale vindt op deze dag plaats. In de 

finale strijden vijf ruiters per categorie voor de titel “Bestzittende Manegeruiter 2015”.

Alle deelnemers aan de FNRS Zitcompetitie moeten in het bezit zijn van een geldig FNRS Ruiterpas-

poort, mogen niet in het bezit zijn van een KNHS Startpas en hebben een aantoonbare registratie van 

deelname aan de F Proeven.

Categorie 1: 10 t/m 12 jaar, wel in het bezit van een F4 diploma 

Categorie 2: 13 t/m 17 jaar, niet in het bezit van het F8 diploma 

Categorie 3: 13 t/m 17 jaar, wel in het bezit van het F8 diploma 

Categorie 4: 18 jaar en ouder, alle niveaus

Op 1 april 2015 wordt het niveau van de ruiter gemeten. Op 1 september 2015 wordt de leeftijd van 

de ruiter gemeten

Meer informatie over beide competities vindt u op www.fnrs.nl.

FNRS Ledenvoordeel
FNRS Leden krijgen flinke kortingen op diverse 

producten en diensten. Zo is er een collectieve 

verzekering via Meeus die honderden euro’s 

bespaart. Daarnaast wordt er korting gegeven 

aan FNRS Leden voor muziekrechten door Buma/

Stemra en SENA. Ook kan er voordeel worden 

behaald op horeca-inkopen bij Sligro, afvalver-

werking door Sita, veiligheidsproducten en –dien-

sten van Kompas Veiligheidsgroep, fourage van 

Vente Paardenvoeding, softwareprogramma’s, 

boekhouding en accountancy tot zelfs bij het 

wassen van paardendekens.

De FNRS en Hekkelman Advocaten & Notarissen 

werken nauw samen. Voor u betekent dit een 

korting van 20% op het uurtarief van juristen van 

Hekkelman Advocaten & Notarissen. Voor advies 

kunt u contact opnemen met de FNRS. Eind april, 

begin mei zal er weer een themabijeenkomst 

worden georganiseerd waarin zoveel mogelijk 

zaken rond personeel en arbeid aan de orde 

komen. Informatie en de uitnodiging voor deze 

bijeenkomst ontvangt u per e-mail en via de 

website www.fnrs.nl.

 

Afgelopen maanden zijn er enkele nieuwe 

bedrijven toegetreden met aanbiedingen voor 

FNRS Leden en er zijn  ook enkele bedrijven 

waarmee de samenwerking is beëindigd. 

Het actuele ledenaanbod vindt u op: http://www.

fnrs.nl/fnrs-diensten/collectieve-voordelen/ 

en houdt u ook de nieuwsbrieven in de gaten.
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