Algemene voorwaarden
KNHS Wedstrijdabonnementen
Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De KNHS: De vereniging de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, statutair
gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Ermelo.
De Wedstrijdorganisatie: Een rechtspersoon, niet zijnde een KNHS-vereniging of FNRSruitersportcentrum, vertegenwoordigd door een eigenaar of bestuurder.
Hippische wedstrijd: Een wedstrijd of evenement (niet zijnde een wedstrijd), waaraan door
combinaties van ruiters en paarden/pony’s of door menners/rijders wordt deelgenomen.
De KNHS streeft naar het organiseren van hippische wedstrijden in Nederland met als doel
promotie van de paardensport en het stimuleren van de hippische sport.
De Wedstrijdorganisatie organiseert een of meerdere keren per jaar een één- of meerdaags
hippische wedstrijd(en).
De KNHS wil de organisatie van wedstrijden in Nederland accepteren en laten uitvoeren door
de Wedstrijdorganisatie met als eis dat de in deze voorwaarden opgenomen neergelegde
afspraken en bepalingen worden nagekomen.
Wedstrijden
1.
De KNHS erkent de Wedstrijdorganisatie als organisator van hippische wedstrijden.
2.
De door de Wedstrijdorganisatie te organiseren hippische wedstrijden en/of evenementen
worden verreden overeenkomstig het Algemeen Wedstrijdreglement en de
disciplinereglementen van de KNHS. De relatie van de Wedstrijdorganisatie met de KNHS is
geregeld door middel van het afsluiten van dit abonnement.
3.
De datum van de te organiseren wedstrijden zal worden bepaald door de Wedstrijdorganisatie
in overleg met de KNHS volgens de binnen de KNHS, KNHS-regio, of KNHS-district geldende
kalenderprocedure.
Verplichtingen wedstrijdorganisatie
De Wedstrijdorganisatie is verplicht de gezondheid en het welzijn van aan wedstrijden deelnemende
paarden te bevorderen, alsook te bevorderen dat aan een wedstrijd deelnemende combinaties van
ruiters/amazones, rijders/menners en paarden of pony’s zich zoveel mogelijk onder gelijkwaardige
omstandigheden met elkaar kunnen meten.
De Wedstrijdorganisatie is gehouden aan de volgende reglementen, contracten en andere
verplichtingen:
de statuten en reglementen van de KNHS;
tuchtrechtspraak van de KNHS;
en/of de door de FEI van toepassing verklaarde reglementen;
de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de wedstrijd(en), alsmede voor de goede
gang van zaken vóór, tijdens en na de wedstrijd;
het zorgen voor de benodigde faciliteiten, verzekeringen en vergunningen;
Financiële vergoeding
De Wedstrijdorganisatie zal in ruil voor de genoemde rechten en tegenprestaties aan de KNHS een
jaarlijks te indexeren financiële vergoeding betalen. Voor 2020 is deze vergoeding voor de
Wedstrijdorganisatie vastgesteld op € 178,- per jaar en op € 77,- voor een abonnement voor 2
maanden. Voor overige afdrachten is de tarievenlijst van de KNHS leidend.
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Duur en opzegging
1. Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12, dan wel 2 maanden, ingaande
op de aanvraagdatum. Een jaarabonnement wordt stilzwijgend verlengd tenzij schriftelijk 2
maanden voor het aflopen van het abonnement wordt opgezegd.
2. Partijen zijn gerechtigd het abonnement tussentijds op te zeggen, bijvoorbeeld in het geval
sprake is van het handelen in strijd met de gemaakte afspraken en/of geldende regels. In
geval van tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie plaats van hetgeen is betaald of
gepresteerd. De tussentijdse opzegging dient te zijn voorafgegaan door overleg ter zake.
3. Het KNHS Wedstrijdabonnement eindigt voorts zonder rechterlijke tussenkomst:
a
aan het einde van de duur van het abonnement, overeenkomstig lid 1;
b
met wederzijds goedvinden;
c
met onmiddellijke ingang op het moment van het aanvragen of intreden van een staat
van insolventie van of bij een der partijen of indien een van de partijen op enige
andere wijze in overwegende mate het vrije beheer en de beschikking over haar
vermogen wordt ontnomen;
d
met onmiddellijke ingang indien om welke reden dan ook langer dan een half jaar de
verplichtingen uit deze voorwaarden niet kan worden uitgevoerd;
e
met onmiddellijke ingang in geval de wedstrijdorganisatie zich schuldig maakt aan
handelingen en/of gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de KNHS of
diens sponsoren in diskrediet kan worden gebracht;
f
partijen verplichten zich elkaar onmiddellijk te informeren indien zich een geval
voordoet als hiervoor omschreven in lid 3 aanhef en onder c.
Geschillen
Op deze abonnementen is het Nederlands Recht van toepassing; eventuele geschillen zullen in eerste
instantie worden beslecht door het inzetten van een mediator. Indien dit niet tot een oplossing leidt
zullen deze geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.

