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Overeenkomst tot het passen van zadels 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoon: 
 
Email of messenger: 
 
Volgende zadels worden verkocht op proef: 
 
 
 
 
 
Voorwaarden bij het testen van een zadel via Zadelmakerij Care For Repair 
 
1. De kandidaat-koper betaalt de volledige vraagprijs in geval van een tweedehandszadel of een waarborg van 1500 
euro op testzadels in eigendom van Care For Repair. 
Wanneer het zadel niet aangekocht wordt na de testperiode, en het zadel verkeert in dezelfde staat als bij de aanvang 
van de testperiode, wordt het volledige bedrag terugbetaald. 
2. De kandidaat-koper gaat akkoord met de staat van het zadel zoals hierboven beschreven. Bij aanvang van de 
testperiode worden foto’s van het zadel gemaakt om de staat ervan te bevestigen. Door ondertekening van dit 
contract gaat de kandidaat-koper akkoord met de vastgelegde staat van het zadel. 
3. Het zadel kan worden getest gedurende één week, van   tot en met    . 
Indien de kandidaat-koper het zadel niet wenst aan te kopen, is hij/zij verantwoordelijk om het zadel uiterlijk de laatste 
dag terug te bezorgen aan Care For Repair, na afspraak. Bij het verstrijken van de termijn hierboven afgesproken, 
wordt de koop als definitief beschouwd. 
De kandidaat-koper is zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van het zadel binnen de afgesproken termijn. In 
geen geval staat Care For Repair in voor de ophaling van het zadel. 
4. Het zadel dient bij binnenkomst in propere staat te zijn. Dit houdt in dat alle uitgeleend materiaal opgekuist is, zodat 
er geen zweetplekken, modder, zand ed. op het materiaal hangt.  
Indien het zadel of toebehoren niet in propere staat binnen gebracht worden, wordt er een kostprijs van 25 euro 
ingehouden als vergoeding. 
5. Beschadigingen aan een testzadel van Care For Repair zullen vergoed worden naar gelang de kostprijs om het 
materiaal weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Hiervoor wordt het geldende uurloon aangerekend. In het geval 
van een tweedehandszadel kan een beschadigd zadel niet teruggenomen worden. Indien het zadel gevallen is, of het 
paard is gevallen met het zadel op de rug, wordt de kandidaat-koper verondersteld dit te melden.  
6. Een klacht over het niet passen van een zadel door mij aangemeten of verkocht, is enkel ontvankelijk in de 
volgende gevallen: 
- Het zadel wordt getest door de ruiter met het paard waarvoor het zadel dient, in de sporttak waarvoor het zadel 
gebruikt zal worden. Enkel een complete combinatie van paard-zadel-ruiter kan correct beoordeeld worden. De ruiter 
kan minstens stap en draf laten zien onder het zadel. 
- Een zadel wordt getest overdag of in een voldoende verlichte piste. De piste is effen en droog zodat het paard recht 
kan lopen zonder struikelen. 
- Bij zadels die op proef worden aangekocht zonder pasdienst, is een klacht over het niet passen, niet ontvankelijk. 
7. Het te betalen bedrag mag betaald worden via overschrijving, payconic of cash. Een terugbetaling gebeurt altijd 
cash of via overschrijving op volgend rekeningnummer en –naam: 
 
 
Betaald bedrag:  
 
Voor akkoord:  Care For Repair     Kandidaat-koper 

http://www.careforrepair.be/
mailto:info@careforrepair.be

