CATALOGUS 2018

boomloos rijden, een weg naar meer wederzijds
gevoel tussen jou en je paard.
Baumloses Reiten, ein Weg zu mehr gegenseitigem
Gefühl zwischen dem Reiter und seinem Pferd.
, la sensation d’une communication Unique entre le
cheval et son cavalier.
treeless riding, a way to more mutual feeling
between you and your horse.

Voorwoord
EDIX® saddles: een nieuw merk, maar zeker geen nieuw product! EDIX® saddles is geboren uit de passie van Sylvia
Edixhoven die zich de laatste jaren met haar werkzaamheden binnen F.R.A.® steeds meer is gaan verdiepen in de
boomloze zadels. De basis van EDIX® saddles ligt dan ook in de F.R.A.® boomloze zadels, waarin F.R.A.® reeds vele jaren
kennis en ervaring verwerkte.

BOOMLOZE ZADELS KREGEN IN HET VERLEDEN WEINIG AANDACHT. DAARDOOR
ZIJN BIJ WEINIG RUITERS DE VOORDELEN VAN BOOMLOOS RIJDEN BEKEND.
Ontwikkelingen op het vlak van met name techniek en optiek in combinatie met het gebruikscomfort van dit type zadel
kwamen de afgelopen jaren in een stroomversnelling met als gevolg dat dit type zadel zich heeft ontwikkeld tot een alternatief voor het traditionele boomzadel. Niet in de laatste plaats is de trend van een groeiende behoefte om op een
andere manier met je paard om te gaan van grote betekenis. Het relatief eenvoudige, zachte en flexibele boomloze
zadel biedt mogelijkheden tot een meer verfijnde manier van rijden en biedt een close contact gevoel bij het trainen
van de onafhankelijke zit, waarbij tevens uw paard zich vrijer kan bewegen.
EDIX® saddles richt zich op verdere doorontwikkeling van de zadels en zal, onder andere door de boomloze zadels een
nieuwe en frisse uitstraling te geven en het bieden van ondersteuning bij marketing activiteiten, een heel nieuw deel
uit de totale zadelmarkt charmeren voor dit type zadel. Dit biedt u als wederverkoper kansen om ook in dit segment
van de markt een aandeel te verwerven. Achterin deze catalogus en op de website: www.edixsaddles.com heeft u de
mogelijkheid u te verdiepen in alle aspecten rondom het boomloos rijden, de achterliggende gedachte en de bijbehorende techniek van boomloze zadels.
Voor een korte toelichting op de producten en/of artikelnummers verwijzen wij naar de inhoudsopgave op pagina
4. In het dealer-gedeelte van de EDIX® webshop is het mogelijk eenvoudig je bestelling te plaatsen. EDIX® saddles is
voorraadhoudend en levert de bestelling binnen 3 werkdagen uit.
Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met: sales@edixsaddles.com of 0031-6-42240843
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EDIX® Tiamo complete
zadelcombinatie
Met een knipoog naar het “Wilde Westen” voor een westernuitstraling is de EDIX® Tiamo complete boomloze zadelcombinatie een supercomfortabel uit een hoogwaardig soft rundleder opgebouwd zadel, met een zeer gerespecteerde manier van aansingelen.
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS
(multi pressure distributions system)
•	bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit
soft r undleder
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de
onderlegger inclusief een laagje vilt
•	nylon versterking aan onderzijde van de onderlegger
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken
inclusief 3 mesh inlages
• onderzijde van synthetisch wol
• PP versterkte smalle lederen fenders
• fender riempjes met gesp sluiting
• leder beklede beugels met zachte padding
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of zadeltas

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Artikelnummer
Omschrijving
1.0080.2505003	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie
1.0080.2505004	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie
1.0080.2505005	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie
1.0080.2570003	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie
1.0080.2570004	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie
1.0080.2570005	EDIX® Tiamo complete zadelcombinatie

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Tiamo zadel
Uitvoering:
• aan singel techniek van George B. Mc Clellan
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple
pressure distribution system)
• hoogwaardige kwaliteit soft rundleder
• nubuck rundlederen zitting
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en
of zadeltas

Artikelnummer
1.0089.2505003
1.0089.2505004
1.0089.2505005
1.0089.2570003
1.0089.2570004
1.0089.2570005
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Omschrijving
EDIX® Tiamo zadel
EDIX® Tiamo zadel
EDIX® Tiamo zadel
EDIX® Tiamo zadel
EDIX® Tiamo zadel
EDIX® Tiamo zadel

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

western

EDIX® Tiamo onderlegger
synthetische wol
De EDIX® Tiamo onderlegger is een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel, synthetische pad. Doordat deze EDIX®
Tiamo onderlegger is gemaakt van alleen maar katoen en
synthetische stoffen is de pad erg gemakkelijk in onderhoud.
De Tiamo onderlegger is ook onder het western model
zadel EDIX® Tequiro te gebruiken.
Uitvoering:
• Stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• Synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid
Artikelnummer
1.0085.6770003
1.0085.6705003
1.0085.6780003
1.0085.6795003
1.0085.6791003
1.0085.6770004
1.0085.6705004
1.0085.6780004
1.0085.6795004
1.0085.6791004
1.0085.6770005
1.0085.6705005
1.0085.6780005
1.0085.6795005
1.0085.6791005

Omschrijving
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger
EDIX® Tiamo synthetisch bont onderlegger

Kleur
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood

Maat
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
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EDIX® Tiamo lederen fender
De EDIX® Tiamo fender is smal van model en vervaardigt
uit rundleder met een versterking van een brede PP band
aan de achterzijde.
Per paar.
Te combineren met alle EDIX® zadel modellen.

Artikelnummer
1.0081.6105021
1.0081.6105022
1.0081.6170021
1.0081.6170022
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Omschrijving
EDIX® Tiamo paar fenders
EDIX® Tiamo paar fenders
EDIX® Tiamo paar fenders
EDIX® Tiamo paar fenders

Kleur
bruin
bruin
zwart
zwart

Maat
korte uitvoering
normale uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering

western

EDIX® Tiamo beugels
Deze beugels zijn alle typen EDIX® te bevestigen.
Uitvoering:
• brede pvc met leder beklede beugels
• zachte softlederen met foam gevulde padding
• per paar

Artikelnummer
1.0086.0305099
1.0086.0370099

Omschrijving
EDIX® Tiamo beugels per paar
EDIX® Tiamo beugels per paar

Kleur
bruin
zwart
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EDIX® Tequiro complete
zadelcombinatie
De EDIX® Tequiro complete boomloze zadelcombinatie heeft en echte stoere “westernlook”. Vervaardigd uit hoge kwaliteit Nubuck rundleder. Geleverd inclusief pad met 3 mesh inlages, fenders en beugels. Met een zeer gerespecteerde
manier van aansingelen. In tegenstelling tot alle andere EDIX® boomloze zadelcombinaties is bij de opbouw van de lagen
van het EDIX® MPDS, één van de foam lagen vervangen door een laag vilt
Uitvoering:
• George B. Mc Clellan, aan singel techniek
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multi pressure
distributions system)
•	in plaats van foam is er een zware vilt in de EDIX® MPDS
•	bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit Nubuck
rundleder
•	onderbouw van synthetische onderlegger voorzien
met neopreen druk verdelende antislip laag
•	met klittenband afsluitbare inschuifvakken waarin
inlages kunnen worden ingebracht
•	lederen fenders, uitgevoerd met leder beklede blevin
slide buckle waardoor de juiste lengte gemakkelijk in te
stellen is
• leder beklede beugels met zachte padding
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Artikelnummer
1.0100.0505003
1.0100.0505004
1.0100.0505005
1.0100.0570003
1.0100.0570004
1.0100.0570005

Omschrijving
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie
EDIX® Tequiro complete zadelcombinatie

Tequiro zadel zitting
— Nubuck leder
—10mm HD foam
— 4mm rubber polymeer laag
— Nubuck leder
— mm synth. Fleece

Tequiro zadel
— Nubuck leder
— 4mm rubber polymeer laag
— 16mm neopreen
— 14mm felt
— 5mm fleece

nylon versterking voor beugelophanging

Tequiro onderlegger
—
—
—
—
—

gewatteerde katoenstof
3 MESH of vilt inlages
gewatteerde katoenstof
3 MESH of vilt inlages
Synthetisch bont

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Tequiro zadel
Uitvoering:
• George B. Mc Clellan, aan singel techniek
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multi
pressure d
 istributions system)
•	in plaats van foam is er een zware vilt in de
EDIX® MPDS
•	vervaardigd van een hoogwaardige kwaliteit
Nubuck rundleder
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig
en of z adeltas

Artikelnummer
1.0109.0505003
1.0109.0505004
1.0109.0505005
1.0109.0570003
1.0109.0570004
1.0109.0570005
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Omschrijving
EDIX® Tequiro zadel
EDIX® Tequiro zadel
EDIX® Tequiro zadel
EDIX® Tequiro zadel
EDIX® Tequiro zadel
EDIX® Tequiro zadel

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

western

EDIX® Tequiro neopreen
onderlegger synthetische wol
De EDIX® Tequiro is een perfect afgewerkte onderlegger en
door het gebruik van onder andere suède en n
 eopreen,
krijgt de onderlegger een erg luxe en comfortabele
uitstraling.
De Tequiro onderlegger is tevens onder het westernmodel
zadel EDIX® Tiamo te gebruiken.
Uitvoering:
• Stevige katoenstof aan de bovenzijde
• Suède versterking
•	Neopreen druk verdelend materiaal met antislipwerking
direct onder het zadel
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• Synthetische wollen onderzijde

Artikelnummer
1.0105.9470003
1.0105.9470004
1.0105.9470005
1.0105.9405003
1.0105.9405004
1.0105.9405005

Omschrijving
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger
EDIX® Tequiro neopreen onderlegger

Kleur
zwart
zwart
zwart
bruin
bruin
bruin

Maat
S
M
L
S
M
L
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EDIX® Tequiro lederen fender
Een stoere brede fender vervaardigd uit een k walitatief
zeer sterk rund leder. De lengte van de fenders is
eenvoudig te verstellen door met leder beklede metalen
blevin slide buckle.
Inclusief fender riempjes met gesp, per paar.
Te combineren met alle EDIX® zadel modellen.

Artikelnummer
1.0101.6105021
1.0101.6105022
1.0101.6170021
1.0101.6170022
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Omschrijving
EDIX® Tequiro paar fenders
EDIX® Tequiro paar fenders
EDIX® Tequiro paar fenders
EDIX® Tequiro paar fenders

Kleur
bruin
bruin
zwart
zwart

Lengte
korte uitvoering
normale uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering

western

EDIX® Tequiro beugels
Uitvoering:
• brede pvc met leder beklede beugels
• zachte softlederen met foam gevulde padding
• per paar

Artikelnummer
1.0106.0305099
1.0106.0370099

Omschrijving
EDIX® Tequiro beugels per paar
EDIX® Tequiro beugels per paar

Kleur
bruin
zwart
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EDIX® Equis complete
zadelcombinatie
De EDIX® Equis complete zadelcombinatie heeft met zijn zo geheten “round skirt” en prachtige details een typische
western uitstraling. Vervaardigd uit een oersterk sierlijk gedecoreerd Buffalo leder, waarbij de zit is gemaakt van een
suède in een contrasterende kleur.

Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
•	bovenbouw van een oersterk maar soepel kwaliteit
Buffalo leder
•	een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel,
synthetische pad, voorzien van met klittenband afsluitbare inschuifvakken inclusief vilt en 3 mesh inlages
•	met leder beklede blevin slide buckle verstelbare
fenders
•	in stijl van het zadel met leder beklede beugels met
zachte padding
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Artikelnummer
1.0120.2052003
1.0120.2052004
1.0120.2052005
1.0120.2005003
1.0120.2005004
1.0120.2005005

Omschrijving
EDIX® Equis complete zadelcombinatie
EDIX® Equis complete zadelcombinatie
EDIX® Equis complete zadelcombinatie
EDIX® Equis complete zadelcombinatie
EDIX® Equis complete zadelcombinatie
EDIX® Equis complete zadelcombinatie

Kleur
naturel/ bruin
naturel/ bruin
naturel/ bruin
bruin
bruin
bruin

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Equis zadel
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
•	een oersterk kwaliteit Buffalo leder
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Artikelnummer
1.0129.2052003
1.0129.2052004
1.0129.2052005
1.0129.2005003
1.0129.2005004
1.0129.2005005
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Omschrijving
EDIX® Equis zadel
EDIX® Equis zadel
EDIX® Equis zadel
EDIX® Equis zadel
EDIX® Equis zadel
EDIX® Equis zadel

Kleur
naturel/ bruin
naturel/ bruin
naturel/ bruin
bruin
bruin
bruin

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

western

EDIX® Equis onderlegger
synthetische wol
De EDIX® Equis is een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden
als het zadel, synthetische pad, voorzien van met klittenband afsluitbare inschuifvakken inclusief vilt inlages. Door
een perfect afwerking heeft de onderlegger een erg luxe
uitstraling.
Uitvoering:
• Stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• Synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.0125.6770003
1.0125.6770004
1.0125.6770005
1.0125.6705003
1.0125.6705004
1.0125.6705005

Omschrijving
EDIX® Equis onderlegger
EDIX® Equis onderlegger
EDIX® Equis onderlegger
EDIX® Equis onderlegger
EDIX® Equis onderlegger
EDIX® Equis onderlegger

Kleur
zwart
zwart
zwart
bruin
bruin
bruin

Maat
S
M
L
S
M
L
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EDIX® Equis fender
Een prachtig in dezelfde stijl als het EDIX® Equis zadel, sierlijk gedecoreerde lederen fender. De lengte van de fender
is eenvoudig te verstellen door met leder beklede blevin
slide buckle.
Uitvoering:
• vol lederen fenders
•	eenvoudig verstelbaar door met leder beklede
blevin slide
• inclusief fender riempjes met gesp
• per paar

Artikelnummer
1.0121.6105021
1.0121.6105022
1.0121.6170021
1.0121.6170022
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Omschrijving
EDIX® Equis paar fenders
EDIX® Equis paar fenders
EDIX® Equis paar fenders
EDIX® Equis paar fenders

Kleur
bruin
bruin
zwart
zwart

Lengte
korte uitvoering
normale uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering

western

EDIX® Equis beugels
Zeer lichte brede beugels, vervaardigd uit kunststof en
bekleed met een hoge kwaliteit Buffalo leder, waarbij het
leder in dezelfde stijl sierlijk is gedecoreerd als het EDIX®
Equis zadel
Uitvoering:
• Brede kunststof met leder beklede beugels
• Zachte softlederen met foam gevulde padding
• Per paar

Artikelnummer
1.0126.0305099
1.0126.0370099

Omschrijving
EDIX® Equis beugels per paar
EDIX® Equis beugels per paar

Kleur
bruin
zwart

EDIX® saddles CATALOGUS 2018

23

24

CATALOGUS 2018 EDIX® saddles

western

EDIX® Santos complete
zadelcombinatie
De EDIX® Santos complete zadelcombinatie heeft met zijn zo typische western model “square skirt”, vaste houten
boom en prachtige details een echte western uitstraling. Vervaardigd uit een oersterk sierlijk gedecoreerd Buffalo
leder, waarbij de zit is gemaakt van een suède in een contrasterende kleur.

Uitvoering:
•	
speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
•	
bovenbouw van een oersterke kwaliteit Buffalo leder
•	
een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel,
synthetische pad, voorzien van met klittenband afsluitbare inschuifvakken inclusief voor in de bovenzijde vilt
inlages en voor de binnenzijde 3 mesh inlages.
•	
lederen fenders eenvoudig op de juiste lengte te verstellen door de met leder beklede metalen blevin slide
buckle
•	
in stijl dezelfde van het zadel met leder beklede
beugels met zachte padding
•	
vaste houten pommel in maat M
•	
d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Artikelnummer
1.0140.2052003
1.0140.2052004
1.0140.2052005
1.0140.2005003
1.0140.2005004
1.0140.2005005

Omschrijving
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie
EDIX® Santos compleet zadelcombinatie

Kleur
naturel/ bruin
naturel/ bruin
naturel/ bruin
bruin
bruin
bruin

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Santos zadel
Uitvoering:
•	Speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
• Bovenbouw van een oersterke kwaliteit Buffalo leder
• Vaste houten pommel in maat M
•	D-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Artikelnummer
1.0149.2052003
1.0149.2052004
1.0149.2052005
1.0149.2005003
1.0149.2005004
1.0149.2005005
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Omschrijving
EDIX® Santos zadel
EDIX® Santos zadel
EDIX® Santos zadel
EDIX® Santos zadel
EDIX® Santos zadel
EDIX® Santos zadel

Kleur
naturel/ bruin
naturel/ bruin
naturel/ bruin
bruin
bruin
bruin

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

western

EDIX® Santos onderlegger
synthetisch bont
De EDIX® Santos onderlegger is een mooi, in dezelfde vorm
uitgesneden als het Santos zadel, synthetische onderlegger, voorzien van met klittenband afsluitbare inschuifvakken inclusief vilt. DE onderzijde is met synthetische wol
afgewerkt. Door perfecte afwerking heeft de onderlegger
een erg luxe uitstraling.
Uitvoering:
• Stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• onderzijde van synthetische wol
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.0145.6770003
1.0145.6770004
1.0145.6770005
1.0145.6705003
1.0145.6705004
1.0145.6705005

Omschrijving
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol
EDIX® Santos onderlegger synthetische wol

Kleur
zwart
zwart
zwart
bruin
bruin
bruin

Maat
S
M
L
S
M
L
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EDIX® Santos lederen fender
Een prachtig in dezelfde stijl als het EDIX® Santos zadel,
sierlijk gedecoreerde lederen fender. De lengte van de
fender is eenvoudig te verstellen door met leder beklede
metalen blevin side buckle.
De fenders zijn volledig uit een oersterk Buffalo leder wat
zich door gebruik mooi naar uw been zal vormen. Deze
fenders zijn te combineren met alle EDIX® zadel modellen.
Uitvoering:
• vol lederen fenders
• met leder beklede metalen blevin side buckle
• inclusief fender riempjes met gesp
• per paar

Artikelnummer
1.0141.6105021
1.0141.6105022
1.0141.6150021
1.0141.6150022
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Omschrijving
EDIX® Santos lederen fender
EDIX® Santos lederen fender
EDIX® Santos lederen fender
EDIX® Santos lederen fender

Kleur
bruin
bruin
naturel
naturel

Lengte
korte uitvoering
normale uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering

western

EDIX® Santos beugels
Zeer lichte brede beugels, vervaardigd uit kunststof en
bekleed met een hoge kwaliteit Buffalo leder, waarbij het
leder in dezelfde stijl sierlijk is gedecoreerd als het EDIX®
Santos zadel.
Deze beugels zijn alle typen EDIX® fenders te bevestigen.
Uitvoering:
• Brede kunststof met leder beklede beugels
• Zachte softlederen met foam gevulde padding
• Per paar

Artikelnummer
1.0146.0305099
1.0146.0370099

Omschrijving
EDIX® Santos beugels per paar
EDIX® Santos beugels per paar

Kleur
bruin
zwart
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veelzijdigheid

EDIX® Courville complete
zadelcombinatie
De EDIX® Courville complete allround zadelcombinatie bestaat uit een bovenbouw van een hoge kwaliteit rund leder
en door gebruik te maken van nubuck- en soft leder krijgt de Courville een zeer aantrekkelijk uitstraling. De Courville,
voorheen al vele jaren het meest verkochte zadel uit de F.R.A.® boomloos collectie. Een veelzijdigheidszadel waarmee
je naast heerlijke lange buitenritten ook een sprongetje kan wagen en je paard kan gymnastiseren in de piste.
Uitvoering:
•	
speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
•	
bovenbouw van een hoge kwaliteit rund leder, waarbij
er gebruik is gemaakt van een combinatie van nubucken soft leder.
•	
een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel,
synthetische pad, voorzien van 3 aparte inschuifzakken
aan de bovenzijde waarin een laagje vilt is ingebracht
•	
2 grote inschuifvakken voor de binnenzijde voorzien
met 3 mesh inlages
•	
brede lederen fenders versterkt aan de achterzijde
met PP band.
•	
fender riempjes met gesp.
•	
met leder beklede beugels met zachte met soft leder
beklede foam padding
•	
verwisselbare pommel
•	
d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas
Artikelnummer
1.3000.0505003
1.3000.0505004
1.3000.0505005
1.3000.0570003
1.3000.0570004
1.3000.0570005

Omschrijving
EDIX® Courville complete zadelcombinatie
EDIX® Courville complete zadelcombinatie
EDIX® Courville complete zadelcombinatie
EDIX® Courville complete zadelcombinatie
EDIX® Courville complete zadelcombinatie
EDIX® Courville complete zadelcombinatie

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Courville zadel
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure distribution system)
•	bovenbouw van een hoge kwaliteit rund
leder, waarbij er gebruik is gemaakt van
een combinatie van nubuck- en soft
leder.
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een
borsttuig en of zadeltas

Artikelnummer
1.3109.0505003
1.3109.0505004
1.3109.0505005
1.3109.0570003
1.3109.0570004
1.3109.0570005
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Omschrijving
EDIX® Courville zadel
EDIX® Courville zadel
EDIX® Courville zadel
EDIX® Courville zadel
EDIX® Courville zadel
EDIX® Courville zadel

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

veelzijdigheid

EDIX® Courville onderlegger
Merino® bont
De EDIX® Courville Merino® bont onderlegger is een
anatomisch gevormde onderlegger vervaardigd van een
zeer sterke katoenen stepstof aan de bovenzijde en aan
de onderzijde een hoge kwaliteit Merino® bont lamsvel.
Door een perfect afwerking en gebruik te maken van nylon
versterking heeft de onderlegger een erg luxe uitstraling.
De Courville Merino® bont onderlegger is onder diverse
merken boomloze zadels inzetbaar.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• merino® bont lamsvel van 30 mm dik onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.3105.4007003
1.3105.4005003
1.3105.4051003
1.3105.4008003
1.3105.4007004
1.3105.4005004
1.3105.4051004
1.3105.4008004
1.3105.4007005
1.3105.4005005
1.3105.4051005
1.3105.4008005

Omschrijving
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger
EDIX® Courville Merino® bont lamsvel onderlegger

Kleur
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/cappucino
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/cappucino
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/cappucino

Maat
S
S
S
S
M
M
M
M
L
L
L
L

EDIX® saddles CATALOGUS 2018

35

EDIX® Courville onderlegger
synthetsiche wol
De EDIX® Courville is universele boomloze onderlegger
vervaardigd van een zeer sterke katoenen stepstof aan
de bovenzijde en aan de onderzijde een synthetische wol.
Door de versterking met nylon en de een perfecte afwerking heeft de onderlegger een erg luxe uitstraling.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.3105.6770003
1.3105.6705003
1.3105.6780003
1.3105.6795003
1.3105.6791003
1.3105.6770004
1.3105.6705004
1.3105.6780004
1.3105.6795004
1.3105.6791004
1.3105.6770005
1.3105.6705005
1.3105.6780005
1.3105.6795005
1.3105.6791005
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Omschrijving
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger

Kleur
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood

Maat
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L

veelzijdigheid

EDIX® Courville fender
PP versterkte, uit rund leder vervaardigde brede fenders.
Deze fenders zijn te combineren met alle EDIX® zadel
modellen.
Uitvoering:
• pp versterkte vol lederen fenders
• inclusief fender riempjes met gesp
• per paar

Artikelnummer
1.3101.6105021
1.3101.6105022
1.3101.6170021
1.3101.6170022

Omschrijving
EDIX® Courville paar fenders
EDIX® Courville paar fenders
EDIX® Courville paar fenders
EDIX® Courville paar fenders

Kleur
bruin
bruin
zwart
zwart

Lengte
korte uitvoering
normale uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering
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boomloos rijden, een weg naar meer
wederzijds gevoel tussen jou en je paard!
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veelzijdigheid

EDIX® Courville beugels
Zeer lichte brede beugels, vervaardigd uit kunststof en
bekleed met een sterke kwaliteit rund leder waarbij aan
de binnenzijde een soft lederen zachte foam padding is
voorzien.
Deze beugels zijn alle typen EDIX® te bevestigen.
Uitvoering:
• brede pvc met leder beklede beugels
• zachte softlederen met foam gevulde padding
• per paar

Artikelnummer
1.3106.0305099
1.3106.0370099

Omschrijving
EDIX® Courville lederen beugels per paar
EDIX® Courville lederen beugels per paar

Kleur
bruin
zwart
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veelzijdigheid

EDIX® Vika complete 
synthetsiche zadelcombinatie
Een “Vegan proof”, complete boomloze zadelcombinatie, volledig uit kwaliteitsvolle synthetische materialen opgebouwd. Een zeer praktisch lichtgewicht veelzijdigheidszadel. De EDIX® Vika voldoet met zijn uitstraling en comfort aan
alle eisen welke een ruiter zich kan wensen ten aanzien van comfortabel rijden.

Uitvoering:
•	
speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distributions system)
•	
“vegan proof”
•	
bovenbouw van een hoge synthetsiche materialen,
waarbij de kniewrongen en het zitvlak zijn voorzien van
een synthetisch stof met een suède look
•	
synthetische zadelpad, voorzien van opbergzakjes en
2 grote inschuifvakken voor de binnenzijde waar poly
press is ingebracht.
•	
fenders opgebouwd uit 2 lagen synthetisch materiaal
waar binnenin een versterking van een brede PP band
is aangebracht
•	
fender riempjes met gesp
•	
met synthetisch leder beklede beugels met een zachte
foam padding
•	
verwisselbare pommel
•	
d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas
Artikelnummer
1.3120.3005002
1.3120.3005003
1.3120.3005004
1.3120.3005005
1.3120.3070002
1.3120.3070003
1.3120.3070004
1.3120.3070005

Omschrijving
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie
EDIX® Vika complete zadelcombinatie

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Kleur
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
XS (12inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
XS (12inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Vika synthetsich zadel
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distributions system)
• “Vegan proof”
•	bovenbouw van een hoge synthetsiche leder, waarbij de
kniewrongen en het zitvlak zijn voorzien van een synthetisch suède.
•	synthetische zadelpad, voorzien van opbergzakjes en
2 grote inschuifvakken voor de binnenzijde waar poly
press is ingebracht.
•	brede lederen fenders waarin binnenin met PP band
versterking is aangebracht
• fender riempjes met gesp.
•	met synthetisch leder beklede beugels met een zachte
foam padding
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Artikelnummer
1.3129.3005002
1.3129.3005003
1.3129.3005004
1.3129.3005005
1.3129.3070002
1.3129.3070003
1.3129.3070004
1.3129.3070005
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Omschrijving
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel

Kleur
bruin
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart
zwart

Maat
XS (12inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
XS (12inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

veelzijdigheid

EDIX® universele zadeldek
synthetische wol
De EDIX® universele zadeldek vervaardigd van een
katoenen stepstof aan de bovenzijde en aan de onderzijde
ter hoogte van het zitgedeelte een synthetische wol.
Het EDIX® universele zadeldek is voor vele merken boomloze zadels, maar ook voor traditionele boomzadels zadels
inzetbaar.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	handige afsluitbare zakjes aan de bovenzijde
gemonteerd
•	2 grote met klittenband voorziene gescheiden
inschuifvakken voor inlages
• standaard geleverd met poly-press inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.0905.6770002
1.0905.6705002
1.0905.6780002
1.0905.6791002
1.0905.6770004
1.0905.6705004
1.0905.6780004
1.0905.6791004
1.0905.6770012
1.0905.6705012
1.0905.6780012
1.0905.6791012

Omschrijving
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont

Kleur
zwart
bruin
royal blue
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
koraal rood

Maat
XS
XS
XS
XS
M
M
M
M
L/XL
L/XL
L/XL
L/XL
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EDIX® Vika synthetische fender
Uitvoering:
• “vegan proof”
•	volledig uit synthetisch materiaal opgebouwde
fenders
• inclusief fender riempjes met gesp
• per paar
Deze fenders zijn te combineren met alle EDIX® 
zadel modellen.

Artikelnummer
1.3121.6205020
1.3121.6205021
1.3121.6205022
1.3121.6270020
1.3121.6270021
1.3121.6270022
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Omschrijving
EDIX® Vika paar fenders
EDIX® Vika paar fenders
EDIX® Vika paar fenders
EDIX® Vika paar fenders
EDIX® Vika paar fenders
EDIX® Vika paar fenders

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Lengte
extra korte (kind) uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering
extra korte (kind) uitvoering
korte uitvoering
normale uitvoering

veelzijdigheid

EDIX® Vika synthetische beugels
Uitvoering:
• volledig synthetische beugels
• “vegan proof”
• zachte foam padding
• per paar
Deze beugels zijn alle typen EDIX® te bevestigen.

Artikelnummer
1.3126.3005090
1.3126.3005099
1.3126.3070090
1.3126.3070099

Omschrijving
EDIX® Vika synthetische beugels per paar
EDIX® Vika synthetische beugels per paar
EDIX® Vika synthetische beugels per paar
EDIX® Vika synthetische beugels per paar

Kleur
bruin XS (child)
bruin
zwart XS (child)
zwart
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veelzijdigheid

EDIX®Amigo compleet
Engels lederen kinderzadel
Een prachtig compleet boomloos kinderzadel, de EDIX® Amigo is opgebouwd uit mooi Engels leder met twee, uit soft
leder gebouwde kniewrongen, met wol gevulde zachte lederen kussens. Het EDIX® Amigo kinderzadel is compleet met
lederen stijgbeugelriemen, aluminium beugels en een synthetische onderlegger. Een boomloos veelzijdigheidszadel
waar de constructie speciaal afgestemd is op kinderen en pony’s.
Uitvoering:
• 2 afzonderlijke soft lederen kussen gevuld met wol
•	mooie kwaliteit Engels leder, waarbij er gebruik is
gemaakt onderscheidende ledersoorten.
• synthetische pad
•	smalle lederen verstelbare stijgbeugelriemen, 22mm
breed en lentgte 125 cm, inclusief lederen gesphoes
• aluminium beugels op kindermaat afgestemd
• XXS = 23 cm (maat van de zit)
• XS = 27 cm (maat van de zit)
• S = 31 cm (maat van de zit)

Artikelnummer
1.4100.0405001
1.4100.0470001
1.4100.0405002
1.4100.0470002
1.4100.0405003
1.4100.0470003

Omschrijving
Kleur
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo compleet Engels lederen kinderzadel

Maat
bruin
zwart
bruin
zwart
bruin
zwart

XXS
XXS
XS
XS
S
S
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EDIX® Amigo Engels lederen
kinderzadel
Uitvoering:
•	2 afzonderlijke soft lederen kussen gevuld met wol
•	mooie kwaliteit Engels leder, waarbij er gebruik is
gemaakt o
 nderscheidende ledersoorten.
•	aluminium beugels op kindermaat afgestemd
• XXS = 23 cm (maat van de zit)
• XS = 27 cm (maat van de zit)
• S = 31 cm (maat van de zit)

Artikelnummer
1.4129.0405001
1.4129.0470001
1.4129.0405002
1.4129.0470002
1.4129.0405003
1.4129.0470003
1.3129.3070004
1.3129.3070005
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Omschrijving
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Amigo Engels lederen kinderzadel
EDIX® Vika zadel
EDIX® Vika zadel

Kleur
bruin
zwart
bruin
zwart
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
XXS
XXS
XS
XS
S
S
M (17inch)
L (19inch)

veelzijdigheid

EDIX® Amigo onderlegger
synthetisch wol
Een in dezelfde vorm uitgesneden onderlegger als het
EDIX® Amigo kinderzadel. Vervaardigd van een zeer
sterke katoenen stepstof aan de bovenzijde en aan de
onderzijde een synthetisch wol.
Uitvoering:
• stevige katoenstof en vilt aan de bovenzijde
• nylon versterking
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.4125.6705001
1.4125.6705002
1.4125.6705003
1.4125.6770001
1.4125.6770002
1.4125.6770003
1.4125.6780001
1.4125.6780002
1.4125.6780003
1.4125.6780001
1.4125.6780002
1.4125.6780003

Omschrijving
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol
EDIX® Amigo onderlegger synthetisch wol

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart
koraal rood
koraal rood
koraal rood
royal blue
royal blue
royal blue

Maat
XXS
XS
S
XXS
XS
S
XXS
XS
S
XXS
XS
S
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veelzijdigheid

EDIX® Amigo lederen
stijgbeugelriemen
De EDIX® Amigo lederen stijgbeugelriemen geproduceerd
uit een rundleder van 22 mm en voorzien van een lederen
gesphoes.
Uitvoering:
• vol lederen riemen, 125 cm
• lederen gesphoes
• per paar

EDIX® Amigo ultralichte
aluminium kinderstijgbeugels
De EDIX® Amigo stijgbeugels zijn vervaardigt van
aluminium, zijn onderhoudsvrij en zeer duurzaam.
Uitvoering:
• Aluminium
• 65 mm breed
• per paar

Artikelnummer
1.4121.030521
1.4121.037022

Omschrijving
EDIX® Amigo lederen stijgbeugelriemen
EDIX® Amigo lederen stijgbeugelriemen

1.4126.8502080

EDIX® Amigo aluminium kinderstijgbeugels per paar

Kleur
bruin

Lengte
125 cm

zwart

25 cm

EDIX® saddles CATALOGUS 2018
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Dressuur
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Dressuur

EDIX® Libre complete 
zadelcombinatie
De EDIX® Libre complete zadelcombinatie heeft de uitstraling en het comfort van een dressuur zadel. Het zadel is
voorzien van een zachte hoge rugsteun en hoge kniewrongen en beiden zijn door middel van klittenband verstelbaar.
Dit typisch ogend dressuurzadel is dan ook uitermate geschikt on uw paard mee te gymnastiseren, maar er kunnen
zeker ook heerlijke lange comfortabele buitenritten mee gemaakt worden. De EDIX® Libre is toegestaan voor de officiële dressuurwedstijden!
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
• bovenbouw van een hoge kwaliteit nubuck rund leder
•	een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel,
synthetische pad, voorzien van 3 aparte inschuifzakken
aan de bovenzijde waarin een laagje vilt is ingebracht
en 2 grote inschuifvakken voor de binnenzijde waar 3
mesh is ingebracht.
•	PP versterkte lederen in lengte verstelbare stijgbeugelriemen
• kwalitatief hoogwaardig klittenband
• ultralichte kunststof stijgbeugels
•	verwisselbare kniewrongen, optioneel zijn er lage
kniewrongen
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas
Artikelnummer
1.2000.0505003
1.2000.0505004
1.2000.0505005
1.2000.0570003
1.2000.0570004
1.2000.0570005

Omschrijving
EDIX® Libre complete zadelcombinatie
EDIX® Libre complete zadelcombinatie
EDIX® Libre complete zadelcombinatie
EDIX® Libre complete zadelcombinatie
EDIX® Libre complete zadelcombinatie
EDIX® Libre complete zadelcombinatie

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
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EDIX® Libre zadel
Uitvoering:
•	speciale opbouw, het EDIX® MPDS (multiple pressure
distribution system)
• bovenbouw van een hoge kwaliteit nubuck rund leder
•	een mooi, in dezelfde vorm uitgesneden als het zadel,
synthetische pad, voorzien van 3 aparte inschuifzakken
aan de bovenzijde waarin een laagje vilt is ingebracht en
2 grote inschuifvakken voor de binnenzijde waar 3 mesh
is ingebracht.
•	PP versterkte lederen in lengte verstelbare stijgbeugelriemen
• kwalitatief hoogwaardig klittenband
• ultralichte kunststof stijgbeugels
•	verwisselbare kniewrongen, optioneel zijn er lage
kniewrongen
• verwisselbare pommel
•	d-ringen voor bevestiging van een borsttuig en of
zadeltas

Artikelnummer
1.2009.0505003
1.2009.0505004
1.2009.0505005
1.2009.0570003
1.2009.0570004
1.2009.0570005
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Omschrijving
EDIX® Libre zadel
EDIX® Libre zadel
EDIX® Libre zadel
EDIX® Libre zadel
EDIX® Libre zadel
EDIX® Libre zadel

Kleur
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart

Maat
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)
S (15inch)
M (17inch)
L (19inch)

Dressuur

EDIX® Libre onderlegger
synthetische wol
De EDIX® Libre is een onderlegger vervaardigd van een
zeer sterke katoenen stepstof gecombineerd met vilt aan
de bovenzijde en aan de onderzijde een synthetische wol.
Door zijn originele vorm, nylon versterking, zilveren bies
en perfecte afwerking heeft de onderlegger een erg luxe
uitstraling.
Uitvoering:
•	stevige katoenstof gecombineerd met vilt aan de
bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de
pad inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
• zilveren bies
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken
voor inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.2005.6770003
1.2005.6705003
1.2005.6700003
1.2005.6770004
1.2005.6705004
1.2005.6700004
1.2005.6770005
1.2005.6705005
1.2005.6700005

Omschrijving
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger
EDIX® Libre synthetisch bont onderlegger

Kleur
zwart
bruin
wit
zwart
bruin
wit
zwart
bruin
wit

Maat
S
S
S
M
M
M
L
L
L
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EDIX® Libre onderlegger
Merino® bont
De EDIX® Libre is anatomisch gevormde onderlegger
vervaardigd van een zeer sterke katoenen stepstof aan
de bovenzijde en aan de onderzijde een hoge kwaliteit
Merino® bont lamsvel.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
• in dezelfde vorm uitgesneden als het Libre zadel
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• onderzijde onderlegger Merino® bont van 30 mm dik
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.2005.4070003
1.2005.4005003
1.2005.4051003
1.2005.4052003
1.2005.4070004
1.2005.4005004
1.2005.4051004
1.2005.4052004
1.2005.4070005
1.2005.4005005
1.2005.4051005
1.2005.4052005
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Omschrijving
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont
EDIX® Libre onderlegger Merino® bont

Kleur
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/naturel
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/naturel
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/naturel

Maat
S
S
S
S
M
M
M
M
L
L
L
L

Dressuur

EDIX® Libre lederen
stijgbeugelriemen
De EDIX® Libre stijgbeugelriemen geproduceerd uit
een vol rund leder van 25 mm en versterkt met PP
band. Er is voor de gesp een lederen hoes voorzien.
De stijgbeugelriemen zijn verstelbaar en de totale
lengte is 150 cm.
Uitvoering:
• vol lederen riemen
• PP versterkt
• lederen gesphoes
• per paar

Artikelnummer
1.2001.610502
1.2001.617002

Omschrijving
EDIX® Libre lederen stijgbeugelriemen
EDIX® Libre lederen stijgbeugelriemen

Kleur
bruin
zwart

Lengte
150cm
150cm
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Dressuur

EDIX® Libre stijgbeugels

De EDIX® Libre ultralichte kunststof stijgbeugels zijn
vervaardigt van een uiterst sterk nylon, zijn onderhoudsvrij
en zeer duurzaam. De beugelzooltjes zijn van rubber en
hebben een antislip werking
De Libre stijgbeugels zijn te combineren aan alle soorten
stijgbeugelriemen.
Uitvoering:
• uiterst sterk high tech nylon
• rubberen beugelzooltjes
• per paar

Artikelnummer
1.2006.8005099
1.0141.8070099

Omschrijving
EDIX® Libre nylon stijgbeugels per paar
EDIX® Libre nylon stijgbeugels per paar

Kleur
bruin
bruin
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rijsjabrak

EDIX® Broncho complete 
rijsjabrak combinatie
Een prachtig fijn afgewerkte, complete rijsjabrak combinatie, bestaand uit een bovenbouw van een hoge kwaliteit
geborsteld rundleder, een onderbouw van een Merino® bont onderlegger met 3 Mesh inlages, vol lederen fenders en
lederen beugels.
Uitvoering:
•	
druk verdelende opbouw van zachte kwaliteitsvolle
materialen
•	
bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit geborsteld
rundleder (suède)
•	
in dezelfde mooie vorm gebrachte Merino®bont onderlegger met nylon versterking en 2 grote afsluitbare
met klittenband voorziene inschuifvakken inclusief
3 mesh inlages
•	
off billet & tie-strap
•	
met PP versterkte lederen fender
•	
fender riempjes met gesp
•	
leder beklede beugels met een zachte soft lederen
padding

Artikelnummer
3.7020.1070004
3.7020.1070005
3.7020.1005004
3.7020.1005005

Omschrijving
EDIX® Broncho complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Broncho complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Broncho complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Broncho complete rijsjabrak combinatie

Kleur
zwart
zwart
bruin
bruin

Maat
M
L
M
L
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EDIX® Broncho rijsjabrak
Uitvoering:
•	druk verdelende opbouw van zachte kwaliteitsvolle
materialen
•	bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit
geborsteld rundleder (suède)
• off billet & tie-strap

Artikelnummer
3.7029.1070004
3.7029.1070005
3.7029.1005004
3.7029.1005005
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Omschrijving
Kleur
EDIX® Broncho rijsjabrak zwart
EDIX® Broncho rijsjabrak zwart
EDIX® Broncho rijsjabrak bruin
EDIX® Broncho rijsjabrak bruin

Maat
M
L
M
L

rijsjabrak

EDIX®Broncho onderlegger
Merino® bont
Een anatomisch gevormde onderlegger vervaardigd van
een zeer sterke katoenen stepstof aan de bovenzijde en
aan de onderzijde een hoge kwaliteit Merino® bont lamsvel.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
• in dezelfde vorm uitgesneden als het Amazone rijsjabrak
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• onderzijde onderlegger Merino® bont van 30 mm dik
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
3.7025.1070011
3.7025.1005011

Omschrijving
EDIX® Broncho onderlegger Merino® bont
EDIX® Broncho onderlegger Merino® bont

Kleur
zwart/zwart
bruin/bruin

Maat
M/L
M/L

EDIX® saddles CATALOGUS 2018

67

68

CATALOGUS 2018 EDIX® saddles

rijsjabrak

EDIX® Amazone complete
rijsjabrak combinatie
Een prachtig fijn afgewerkte, complete rijsjabrak combinatie, bestaand uit een bovenbouw van een hoge kwaliteit
geborsteld rundleder met een onderbouw van een Merino bont pad met 3 Mesh inlages. PP versterkte lederen
stijgbeugelriemen en lichtgewicht pvc-stijgbeugels.
Uitvoering:
•	druk verdelende opbouw van zachte kwaliteitsvolle
materialen
•	bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit geborsteld
rundleder (suède)
•	in dezelfde mooie vorm gebrachte Merino®bont
onderlegger met nylon versterking en 2 grote
afsluitbare met klittenband voorziene inschuifvakken
inclusief 3 mesh inlages
•	gecombineerd met lederen PP versterkte stijg
beugelriemen met gesphoes
• Engelse singelstoten
• ultralichte kunststof beugels

Artikelnummer
3.7010.1070004
3.7010.1070005
3.7010.1005004
3.7010.1005005

Omschrijving
EDIX® Amazone complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Amazone complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Amazone complete rijsjabrak combinatie
EDIX® Amazone complete rijsjabrak combinatie

Kleur
zwart
zwart
bruin
bruin

Maat
M
L
M
L
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EDIX® Amazone rijsjabrak
Uitvoering:
•	druk verdelende opbouw van zachte kwaliteitsvolle
materialen
•	bovenbouw van een hoogwaardige kwaliteit geborsteld
rundleder (suède)
• Engelse singelstoten

Artikelnummer
3.7019.1070004
3.7019.1070005
3.7019.1005004
3.7019.1005005
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Omschrijving
EDIX® Amazone rijsjabrak
EDIX® Amazone rijsjabrak
EDIX® Amazone rijsjabrak
EDIX® Amazone rijsjabrak

Kleur
zwart
zwart
bruin
bruin

Maat
M
L
M
L

rijsjabrak

EDIX® Amazone onderlegger
Merino® bont
Een anatomisch gevormde onderlegger vervaardigd van
een zeer sterke katoenen stepstof aan de bovenzijde en
aan de onderzijde een hoge kwaliteit Merino® bont lamsvel.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
• in dezelfde vorm uitgesneden als het Amazone rijsjabrak
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• onderzijde onderlegger Merino® bont van 30 mm dik
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
3.7015.1070011
3.7015.1005011

Omschrijving
EDIX® Amazone onderlegger Merino® bont
EDIX® Amazone onderlegger Merino® bont

Kleur
zwart/zwart
bruin/bruin

Maat
M/L
M/L
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EDIX® westernpad Merino® bont
De EDIX® westernpad is universele anatomisch gevormde
onderlegger vervaardigd van een zeer sterke katoenen
stepstof aan de bovenzijde en aan de onderzijde een hoge
kwaliteit Merino® bont lamsvel. Door een perfect afwerking
en gebruik te maken van suède heeft de onderlegger een
erg luxe uitstraling en biedt een hoog comfort voor zowel
de ruiter als het paard.
De EDIX® westernpad kan zowel onder boomloze zadels
als ook onder traditionele western boomzadels.
Uitvoering:
• Stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• Suède versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• Merino® bont lamsvel van 30 mm dik onderzijde
• Ruggengraatvrijheid
•	Ruglengte van de maat M = 64 cm, ruglengte van de
Uni-maat = 71 cm

Artikelnummer
1.0900.4071004
1.0900.4006004
1.0900.4051004
1.0900.4052004
1.0900.4008004
1.0900.4071099
1.0900.4006099
1.0900.4051099
1.0900.4052099
1.0900.4008099
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Omschrijving
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont
EDIX® westernpad Merino® bont

Kleur
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/naturel
bruin/cappucino
zwart/zwart
bruin/bruin
zwart/naturel
bruin/naturel
bruin/cappucino

Maat
M
M
M
M
M
Uni
Uni
Uni
Uni
Uni

universele
onderleggers

EDIX® universele western
onderlegger synthetische wol
De EDIX® universele western onderlegger vervaardigd
van een zeer sterke katoenen stepstof aan de bovenzijde
en aan de onderzijde een synthetische bont. Door een
perfecte afwerking heeft de onderlegger een erg luxe
uitstraling.
De EDIX® universele western onderlegger is voor vele
merken boomloze zadels, maar ook voor traditionele
boomzadels zadels inzetbaar.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid
• ruglengte van de maat M = 64 cm
• Ruglengte van de maat Uni = 71 cm

Artikelnummer
1.0900.6770004
1.0900.6705004
1.0900.6780004
1.0900.6795004
1.0900.6791004
1.0900.6770099
1.0900.6705099
1.0900.6780099
1.0900.6795099
1.0900.6791099

Omschrijving
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger
EDIX® universele western synthetisch bont onderlegger

Kleur
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood

Maat
M
M
M
M
M
uni
uni
uni
uni
uni
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EDIX® universele zadeldek
synthetische wol
De EDIX® universele zadeldek vervaardigd van een
katoenen stepstof aan de bovenzijde en aan de onderzijde
ter hoogte van het zitgedeelte een synthetische wol.
Het EDIX® universele zadeldek is voor vele merken boomloze zadels, maar ook voor traditionele boomzadels zadels
inzetbaar.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	handige afsluitbare zakjes aan de bovenzijde
gemonteerd
•	2 grote met klittenband voorziene gescheiden
inschuifvakken voor inlages
• standaard geleverd met poly-press inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.0905.6770002
1.0905.6705002
1.0905.6780002
1.0905.6791002
1.0905.6770004
1.0905.6705004
1.0905.6780004
1.0905.6791004
1.0905.6770012
1.0905.6705012
1.0905.6780012
1.0905.6791012
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Omschrijving
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont
EDIX® universele zadeldek synthetisch bont

Kleur
zwart
bruin
royal blue
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
koraal rood

Maat
XS
XS
XS
XS
M
M
M
M
L/XL
L/XL
L/XL
L/XL

universele
onderleggers

EDIX® Courville onderlegger
synthetsiche wol
De EDIX® Courville is universele boomloze onderlegger
vervaardigd van een zeer sterke katoenen stepstof aan
de bovenzijde en aan de onderzijde een synthetische wol.
Door de versterking met nylon en de een perfecte afwerking heeft de onderlegger een erg luxe uitstraling.
Uitvoering:
• stevige katoenstof aan de bovenzijde
•	3 aparte inschuifzakken aan de bovenzijde van de pad
inclusief een laagje vilt
• nylon versterking
•	2 grote met klittenband voorziene inschuifvakken voor
inlages
• synthetische wollen onderzijde
• ruggengraatvrijheid

Artikelnummer
1.3105.6770003
1.3105.6705003
1.3105.6780003
1.3105.6795003
1.3105.6791003
1.3105.6770004
1.3105.6705004
1.3105.6780004
1.3105.6795004
1.3105.6791004
1.3105.6770005
1.3105.6705005
1.3105.6780005
1.3105.6795005
1.3105.6791005

Omschrijving
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger
EDIX® Courville synthetisch bont onderlegger

Kleur
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood
zwart
bruin
royal blue
smaragd groen
koraal rood

Maat
S
S
S
S
S
M
M
M
M
M
L
L
L
L
L
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Singels
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singels

F.R.A.® elastische singel
De singel die uw paard volledige bewegingsvrijheid geeft
en toch uw zadel als een rots fixeert. Belangrijkste
kenmerk van de F.R.A.® elastische singel is het elastisch
zijn over de volledige lengte en breedte met een graad
van elasticiteit die volledig is afgestemd op de buik
krachten van een paard. Deze kwalitatief hoogwaardige
singel van Duitse fabricage wordt geweven uit hoogwaardige “Polyamid 6“ elastische draden, welke zich kenmerken door een extreem hoge stevigheid in elasticiteit.
Na singelen is overbodig, de singel past zich 100% aan,
geeft 100% mee aan elk wisselend krachtenveld en dus
wisselende omvang van de buik van je paard.

Artikelnummer
6.6501.6570…
6.6501.6505…
6.6505.6570…
6.6505.6505…
6.6503.6570…
6.6503.6505…

Uitvoering:
• hoogwaardige “Polyamid 6“ elastische draden
•	paard elastisch, elasticiteit gaat niet verloren door
aan singelen
• jarenlang gebruiksplezier
• machine wasbaar, 30° programma
• roestvrijstalen gespen
• singels met 5 cm oplopend, vanaf 30 cm lengte
Nummers voor in de catalogus:
De singels zijn met 5 cm oplopend tot max. 145 cm, laatste
3 cijfers in het artikelnummer geven de maat weer.
Let op: van niet gangbare maten is de levertijd minimaal
2 weken!

Omschrijving
F.R.A.® elastische supersingel dressuur
F.R.A.® elastische supersingel dressuur
F.R.A.® elastische supersingel western
F.R.A.® elastische supersingel western
F.R.A.® elastische supersingel veelzijdigheid
F.R.A.® elastische supersingel veelzijdigheid

Kleur
zwart
bruin
zwart
bruin
zwart
bruin

Maat
030 t/m 145 cm
030 t/m 145 cm
030 t/m 145 cm
030 t/m 145 cm
030 t/m 145 cm
030 t/m 145 cm
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Accessoires
& onderdelen

EDIX® boomloze Merino®
bont zadelzitting
Een anatomische gevormde echte Merino® bont lamsvel
passend op een boomloze zadelzitting.
Aan de onderzijde zijn banden met klittenband voorzien
waarmee de bont zadelzitting aan de lederen zitting
gemakkelijk te bevestigen is.
Uitvoering:
• vervaardigd van echt Merino® bont lamsvel
• 30mm dik
• Sterke klittenband banden voor bevestiging

Artikelnummer
1.0930.4070003
1.0930.4005003
1.0930.4030003
1.0930.4050003
1.0930.4070004
1.0930.4005004
1.0930.4030004
1.0930.4050004
1.0930.4070005
1.0930.4005005
1.0930.4030005
1.0930.4050005

Omschrijving
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting
EDIX® boomloze Merino® bont zadelzitting

Kleur
zwart
bruin
cappucino
naturel
zwart
bruin
cappucino
naturel
zwart
bruin
cappucino
naturel

Maat
S
S
S
S
M
M
M
M
L
L
L
L
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EDIX® 18 delig set van
vilt inlages universeel

EDIX® set 3 mesh
inlages

EDIX® vilt Inlages zijn geschikt voor pads met inlage
vakken.

Een zeer hoogwaardig, duurzaam druk verdelend
materiaal met een open celstructuur. De EDIX® 3 mesh
inlages hebben een hoge mate schok absorberend en
passen zich aan de anatomie aan, maar hebben wel het
vermogen weer terug te gaan naar de oorspronkelijke
staat. De honinggraad structuur garandeert een optimale
ventilatie ook bij belasting, in alle richtingen.

Uitvoering:
•	3 x 2 mm dik
•	ademend
•	warmte regulerend
•	vocht opnemend
•	goed aanpassingsvermogen aan de rug van het paard
•	wordt onder druk zeer beperkt samen gedrukt, ideaal
als het zadel wat hoger moet liggen
•	prettig voor ruiter en paard

Artikelnummer
4.5550.3500099
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Maat
universeel

Uitvoering:
• schokabsorberend
• druk verdelend
• ventilerend
• vorm aanpassend
• duurzaam
• 22mm

Artikelnummer
4.5558.9200099
4.5559.9200099

Omschrijving
EDIX® 6 stuks 3mesh
EDIX® 2 stuks 3mesh

EDIX® 2 delig set van
poly-press inlages
universeel
EDIX® poly-press Inlages zijn geschikt voor pads met
inlage vakken. Eventueel verder op maat te knippen
Uitvoering:
•	15 mm dik
•	licht drukverdelend vermogen

Artikelnummer
Omschrijving
4.5560.9300099	EDIX® 2 delig set van poly-press
inlages universeel

EDIX® 2 delig set van
neopreen inlages
universeel
EDIX® neopreen Inlages zijn geschikt voor pads met
inlage vakken. Eventueel verder op maat te knippen.
Uitvoering:
•	15 mm dik
•	duurzame kwaliteit
•	goed aanpassingsvermogen aan de rug van het paard
•	wordt onder druk zeer beperkt samen gedrukt
•	prettig voor ruiter en paard

Artikelnummer
Omschrijving
4.5561.9470099	EDIX® 2 delig set van neopreen
inlages universeel
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EDIX® rugsteun
nubuck leder

EDIX® rugkussen
suède uni

Een rugsteun van mooi nubuck leder, welke met klittenband, aan het boomloze zadel bevestigd kan worden. De
EDIX® rugsteun is vervaardigd uit een kwalitatief stevig
high density foam.

Een kussen van mooi geborsteld leder, welke met klittenband, aan de reeds aanwezige rugsteun kan worden
bevestigd. Het EDIX® rug kussen geeft een extra rugsteun
en of kan ingezet worden om het zitgedeelte iets te
verkleinen.

Uitvoering:
• nubuck leder
• sterke klittenband voor bevestiging
• hoogte van de hoge rugsteun = 10 cm
• hoogte van de lage rugsteun = 7,5 cm

Artikelnummer
4.5570.0570089
4.5570.0505089
4.5570.0570087
4.5570.0505087
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Kleur
zwart
bruin
zwart
bruin

Maat
hoog model
hoog model
laag model
laag model

Uitvoering:
• geborsteld leder
• 25mm dik
• sterke klittenband voor bevestiging aan cantle

Artikelnummer
4.5574.1070099
4.5574.1005099

Kleur
zwart
zwart

Maat
uni
uni

EDIX® zit verhoger
suède leder
Vervaardigd uit kwalitatief mooi geborsteld leder (suéde)
en opgebouwd uit een dubbele laag high density foam.
De EDIX® zit verhoger kan met klittenband straps, onder
de boomloze zitting worden bevestigd. De zit verhoger
geeft extra zachte zit en tevens wordt uw zit verhoogd,
waar door u ervaart minder breed te zitten.
De zit verhoger past op alle modellen boomloze zadel
zitting, mits deze afneembaar zijn.
Uitvoering:
• sterk klittenband voor bevestiging
• kwalitatief geborsteld leder (suéde)
• dubbele laag high density foam

Artikelnummer
4.5580.1070003
4.5580.1005003
4.5580.1070004
4.5580.1005004
4.5580.1070005
4.5580.1005005

Kleur
zwart
bruin
zwart
bruin
zwart
bruin

Maat
S
S
M
M
L
L
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EDIX® Astor nubuck
dubbele zadeltas

EDIX® Taro nubuck
zadeltas

Een nubuck lederen dubbele zadeltas met originele
details, is een stevige en vormvaste zadeltas. U kunt een
flesje met een inhoud van 500ml in de tas rechtop plaatsen. Met een sterke kwaliteit magneten en roestvrijstalen
gespen kunt u de tas dichtdoen. De sterke kwaliteit van
de EDIX® Astor garandeert u jarenlang plezier.
De EDIX® Astor wordt door middel, met lederen riempjes,
bevestigd aan de d-ringen welke voorzien zijn aan veel
boomloze zadels, maar ook aan traditionele zadels.

Een nubuck lederen banaan zadeltas met afsluitbaar
mobiele telefoonzakje, is een stevige vormvaste zadeltas
met een verrassend grote inhoud. Met een hoge kwaliteit
ritssluiting gerandeerd de tas jarenlang plezier.
De EDIX® Taro wordt door middel, met klittenband
voorzien lange riemen, bevestigd aan de d-ringen welke
voorzien zijn aan veel boomloze zadels, maar ook aan
traditionele zadels.

Artikelnummer
4.7260.0505099
4.7260.0570099

Kleur
bruin
zwart

Artikelnummer
4.7250.0505099
4.7250.0570099

Kleur
bruin
zwart
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EDIX® set van Tie strap PP leder
versterkt

Artikelnummer
4.5594.6070099
4.5594.6005099

Kleur
zwart
bruin

EDIX® set van billet off strap
PP leather r einforced

Artikelnummer
4.5592.6070099
4.5592.6005099

Kleur
zwart
bruin

EDIX® set of 3-point strap PP short

Artikelnummer
4.5590.6070021
4.5590.6005021

EDIX® set lederen fender riempjes

Kleur
black
brown

Artikelnummer
4.5596.0370099
4.5596.0305099
4.5596.0350099

Kleur
zwart
bruin
naturel

FNA® fles 250 ml Merino® bont
lamsvel was- en onderhoudsmiddel
Een product voor al uw EDIX® Merino®
bont lamsvel artikelen. Het was- en
onderhoudsmiddel wast transpiratie
van uw paard uit uw artikel en voedt
tegelijkertijd de lamsvel zodat deze
niet uitdroogt, maar soepel en
weerkrachtig blijft. Voor uitgebreide
uitleg over onderhoud en wasvoorschriften van de EDIX® bontcollectie
verwijzen wij u naar de EDIX® documentatie op de website.

Artikelnummer
Kleur
7730111050103	FNA® fles 250 ml Merino® bont
lamsvel was- en onderhoudsmiddel
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EDIX® pommel (met hoorn)

Artikelnummer
1.5000.9000080
1.5000.9000002
1.5000.9000003
1.5000.9000004
1.5000.9000003
1.5000.9000004

Omschrijving
EDIX® pommel
EDIX® pommel
EDIX® pommel
EDIX® pommel
EDIX® pommel
EDIX® pommel

Maat
child
XS
S
M
L
XL

Artikelnummer
1.5001.9005002
1.5001.9005003
1.5001.9005004
1.5001.9005003
1.5001.9005004
1.5001.9070002
1.5001.9070003
1.5001.9070004
1.5001.9070003
1.5001.9070004

Omschrijving
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn
EDIX® pommel met hoorn

Keur
bruin
bruin
bruin
bruin
bruin
zwart
zwart
zwart
zwart
zwart

Maat
XS
S
M
L
XL
XS
S
M
L
XL
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Informatie boomloos
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1.0 Boom of boomloos
“Een zadel behoort een communicatiemiddel te zijn
tussen ruiter en paard, waarbij beiden zich goed moeten
voelen”. Deze uitspraak geeft weer dat de keuze tussen
rijden met een boomzadel of rijden met een boomloos
zadel altijd een bewuste keuze is die niet uit hoort te
gaan van beter of slechter.

Boomloos rijden, door vele van ons nu betiteld als een
andere manier van rijden, is niet nieuw. Op afbeeldingen
van ver voor Christus zien we ruiters, rijdend op dierenhuiden die met een tuig op hun plaats werden gehouden.
Een ontwikkeling van honderden jaren bracht een soort
zadel gemaakt uit vilt en leder, bij elkaar gehouden met
lederen riemen, nog steeds zonder boom maar wel met
zacht gevulde kussens die toen al de wervelkolom vrijmaakte van druk. Nog steeds worden zadels met deze
primitieve opbouw in Argentinië gebruikt.

houten boom. Zij vonden daarin een diepe stevige zit.
Ondanks dat wij onze paarden al lang niet meer als werkpaarden inzetten hebben wij die ontwikkeling van een
zadelconstructie met vaste houten boom, vanwege dat
comfort, behouden. Beter gezegd, zelfs zijn we lange tijd,
dat soepele en uit zachte materialen opgebouwde zadel
uit het oog verloren. Met gevolg dat velen van ons een
boomzadel als vanzelfsprekend en “normaal” zijn gaan
beschouwen. Het gevolg daarvan is, dat we de consequenties uit het oog zijn verloren.
De laatste jaren zien we een verandering, veroorzaakt
door een bewustwordingsproces over hoe wij met onze
geliefde paarden om horen te gaan. Stalling, voeding en
harnachement ondergaan door de vele studies over het
effect van de juistheid van ons handelen, vele ontwikkelingen. Gelukkig vaak ten gunste van onze paarden. Door
datzelfde effect van bewust worden, stellen we steeds
vaker onszelf, ons eigen comfort, ondergeschikt aan wat
goed is voor je paard. Een algemene gedachtegang hierin
kan zijn, wat is goed voor mijn paard en hoe kan ik leren
daarmee te bereiken wat ik wil.
Er is niets tegen een goed passend boomzadel, maar de
ruiter/ gebruiker gaat een enorme verantwoording aan.
De starre boom (hout-, kunststof of staalconstructie) moet
de golfbeweging van de rug steeds kunnen blijven volgen.

Vanaf de riddertijd ontwikkelde zich een zadel met boom.
Ridders eisten voor hun gevechten een vaste zit, een zit
die gevonden werd in een zadelconstructie met vaste
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Bovendien moet deze de druk op de rug juist verdelen en
overbrengen. Leeftijd, training en voeding zijn van invloed
op steeds maar wisselende spier- en lichaamsveranderingen. Dit eist dat de passing van een boomzadel zeer
regelmatig door een ervaren zadelmaker dient te worden
gecontroleerd en zo nodig te worden bijgesteld.
Helaas zien we vaak niet goed passende boomzadels.
Gebrek aan kennis van bij de ruiter over onze paarden
als ook waar goed harnachement aan moet voldoen , de
enorme groei van de paardensport en de daarbij behorende groei in aanbieders van paardenharnachement
zijn daar de oorzaak van.
1.1.1 Boomloos info inleiding
Deze documentatie laat je kennismaken met facetten van
het boomloos rijden en met het zadel zelf. Waarbij het
woord zadel niet voldoende is, bij boomloos zadel
spreken we over een “boomloze zadelcombinatie”.
De opbouw van een boomloos zadel bestaat voor 100%
uit zeer flexibele componenten. Het volledig ontbreken
van starre dragende delen laten alle spier- en lichaamsbewegingen, met name die van rug en schouders van het
paard en een fijne communicatie tussen hem en zijn
ruiter, vrij toe.
Ingegaan wordt op de verdeling van druk als gevolg van
belasting door de ruiter, daarbij worden de fysieke en
rij-technische aspecten, die daar een rol in spelen, nader
toegelicht. Bij zadelligging wordt ook aandacht besteed
aan anatomische aspecten. Vervolgens worden de
diverse zadeltypen met hun eigenschappen beschreven.
Wanneer je voor het eerst een boomloze zadelcombi-
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natie overweegt aan te schaffen, kan deze informatie
behulpzaam zijn. Uiteraard kan je bij vragen terecht bij
de officiële EDIX® dealers , zij helpen je graag verder.

2.0 Boomloze zadelcombinaties
algemeen

In het EDIX® assortiment vind je een diversiteit aan
boomloze zadelcombinaties. Een boomloze zadelcombinaties bestaat uit 2 delen, het zitgedeelte, dat we de
bovenbouw noemen en de onderbouw een speciale druk
verdelende, op het zadel en de ruiter, afgestemde onderlegger. Deze twee componenten zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en vormen bij elkaar het “zadel”,
oftewel de zadelcombinatie. Dit is de reden dat de EDIX®
zadels bij een eerste aanschaf altijd in combinatie, dus
compleet worden aangeboden. De speciaal afgestemde
onderlegger, de fenders of stijgbeugelriemen en stijgbeugels behoren bij een eerste levering. Leveringen vinden
plaats via de officiële EDIX® zadel dealers die je
deskundig adviseren en je ook de mogelijkheid bieden
een zadelcombinatie te testen.
2.0.1 EDIX® MPDS, (multiple pressure distribution
system) drukverdeling
Sinds de riddertijd kennen we, in vele vormen, de huidige
zadels met vormvaste harde boom en dito kussens, erop
gericht comfort aan de ruiter te bieden en om verdeling
van druk te bewerkstelligen. Als reeds in de inleiding naar
voren gekomen is er door de eeuwen heen, daar waar
ten behoeve van de ruiter in enige vorm van een zadel
comfort werd ontwikkeld, werd ook gezocht naar technieken om de wervelkolom vrij te houden van druk. Druk
die ontstaat als gevolg van het zadel zelf, maar bovenal
ook de druk welke wordt overgebracht door gewicht en
rijkwaliteit van de ruiter zelf. Centraal staat dus de vraag

met welke techniek houden we de wervelkolom vrij van
druk waarbij aan de wensen van ruiter en paard wordt
voldaan.

Boomloos zadel zitting
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—10mm HD foam
—leder of synth. leder
—5mm fleece

Boomloos zadel
—nubuck, soft, vol rund of synth. leder
—4mm rubber polymeer laag
—16mm neopreen
—16mm HD Foam
—5mm fleece

Zeker de ruiter die behoefte heeft aan meer “close-contact” en behoefte heeft aan meer gevoelsbeleving zal zich
heel snel kunnen vinden in zadels die zijn opgebouwd uit
puur zachte materialen. In boomloze zadelcombinaties
vind je dan ook geen starre boom en stugge kussens.
De in de volgende paragrafen, besproken technische
aspecten, leiden uiteindelijk samen naar het EDIX® MPDS,
het multiple pressure distribution system. Een systeem
dat het mogelijk maakt om met het toepassen van zeer
zachte materialen toch een optimale verdeling van druk
te bewerkstelligen en de wervelkolom vrij te houden van
druk.

3.0 De zadelcombinatie

In de volgende 3 sub paragrafen vind je de technische
uitleg van de opbouw van het boomloze zadel, die we
dus vanaf hier zadelcombinatie noemen. De onderlegger
met zijn inlagen, de onderbouw, met daarop de bovenbouw, het eigenlijke zadel zelf.
3.0.1 De onderbouw, de zadelonderlegger/pad
Onlosmakelijk verbonden met een boomloos zadel is een
daarop afgestemde losse zadelonderlegger met inlages,
de onderbouw van de zadelcombinatie. In feite is het de
basis van de zadelcombinatie. De pad tilt, mede door de

Nylon versterking tbv beugelophanging

Boomloos onderlegger
—gewatteerde katoenstof
—3 MESH inlages
—Merino bont of synth. wol

EDIX® MPDS (Multiple Pressure Distribution System)
20mm hoge van links en rechts gescheiden, speciale
inlages het zadel een stukje omhoog. Samen met de
techniek van het zadel wordt er ruimte gecreëerd tussen
ruggengraat van het paard en de zadelcombinatie. Vaak
wordt dan gesproken over ruggenwervel vrijheid. In feite
maken we hier kennis met het fenomeen “vermijding van
drukpunten”. Het pad levert dus de eerste bijdrage aan
het realiseren van ruggenwervelvrijheid en verdere
verdeling van de belasting van de ruiter op de paardenrug.
EDIX® onderleggers zijn opgebouwd uit een stevige doorgestikte en gewatteerde katoenstof met aan de onderzijde in het bereik van het zitgedeelte echt Merino® bont
of synthetische wol.
Tussen de katoenstof en de afwerking in het zitbereik,
bevinden zich, ten behoeve van de inlages, twee van links
en rechts gescheiden inschuifvakken. Deze zijn door
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middel van klittenband te openen en te sluiten.
Deze vakken bieden ruimte voor het inbrengen van
inlagen. Over deze inlagen, uit het duurzame druk verdelende materiaal 3Mesh, in de volgende paragraaf meer.
Verder beschikken alle EDIX® met synthetische wol afgewerkte onderleggers, extra, zowel links als rechts aan de
bovenzijde van de pad, 3 kleine insteekvakken waar naar
behoefte nog eens extra druk en positie verdelend materiaal kan worden ingebracht.

3.0.2. Inlagen
Standaard worden bij alle EDIX® zadelcombinaties de
onderleggers met 3Mesh inlagen geleverd. 3Mesh is een
zeer hoogwaardig en duurzaam druk verdelend materiaal met een open structuur. Dit materiaal bezit ook bij
zware belasting in alle richtingen de unieke eigenschap
tot het behouden van optimale veerkracht. Daarnaast is
het in zeer hoge mate schokabsorberend en vorm
aanpassend.
De honinggraad structuur garandeert een optimale
ventilatie. 3Mesh is er in diverse diktes, maar voor de
zadelonderleggers past EDIX® de 20mm versie toe. Dit
type van inlagen speelt een belangrijke rol in de uiteindelijk te bereiken verdeling van druk.
Net zoals kussens in boomzadels, waarmee de inlages te
vergelijken zijn, zijn ook deze aan slijtage onderhevig. De
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inlages zijn zelf eenvoudig te controleren en gemakkelijk
te vervangen. Kussens van een boomzadel moeten regelmatig door een zadelmaker worden gecontroleerd en
eventueel gevuld. De inlages van EDIX® onderleggers
laten, afhankelijk van de gebruiksintensiteit, na verloop
van tijd een afdruk zien. Die afdrukken geven aan dat de
inlages mogelijk aan vervanging toe zijn. De gebruiker is
dus voor het controleren en vervangen van de inlages
niet aangewezen op een zadelmaker, maar kan dat
eenvoudig zelf. Deze afdruk geeft ook precies weer hoe
het is gesteld met de evenredige belasting op links en
rechts. Een asymmetrische afdruk kan de ruiter attent
maken op een ongelijke belasting, vaak veroorzaakt door
een verkeerde zithouding van de ruiter. 3 mesh heeft het
vermogen, bij een goede conditie van de 3 mesh , die
asymmetrisch belasting door zijn schokabsorberend
vermogen gelijkmatig verdelen.

Zie voor andere soorten inlages de EDIX® product catalogus.
3.0.3 De bovenbouw, het eigenlijke zadel zelf
Het zadel zelf, de bovenbouw bestaat uit 2 delen, het
bovenste deel, het zitgedeelte voor de ruiter. Het
onderste deel, de basis van het zadel, is opgebouwd met
aan beide zijden gescheiden ingebouwde diverse druk
verdelende anatomisch gevormde lagen. Op de afwerking aan de onderzijde van synthetisch fleece, bevindt
zich eerst een laag van 16mm high density foam met

daarop 16mm dik schokabsorberend hoogwaardige
kwaliteit neopreen. Over dit neopreen verbindt een nylon
midden vlak, de aan beide zijden, aangebrachte singelstoten. Deze 3 lagen worden afgedekt met een druk
verdelende rubberen plaat van 4mm (polymer layer). Op
de uiteindelijke afwerking, van leder of synthetisch leder,
bevindt zich vervolgens de druk verdelende ophanging
van de fenders.
Het bovenste deel, het zitgedeelte, is opgebouwd aan de
onderzijde synthetisch fleece met daarop gescheiden
door een lederen laag, een HD foam van 10mm dikte. Op
dat geheel een rubberen plaat van 4mm, waarna het
zitgedeelte is afgewerkt met leder of synthetisch leder.
De combinatie van al deze soepele materialen maakt de
bovenbouw flexibel en beweeglijk in alle buigingsrichtingen van het paard. Denk daarbij aan de lagen van een
dik boek met een zachte kaft, verbonden, maar nog altijd
soepel en te bewegen in alle kanten.
3.1 Waarom een combinatie van delen?
Dat de onderlegger en zadelzitting geen vaste onderdelen zijn van de bovenbouw (het eigenlijke zadel), is om
twee redenen een bewuste ontwerpkeuze. De flexibiliteit,
van de losse onderlegger met zijn inlages vormt samen,
met de flexibiliteit van de uit twee losse delen( zitgedeelte en de basis van het zadel) een stabiel, maar toch
zacht raakvlak voor de paardenrug. Door de combinatie
van de diverse speciale lagen van de bovenbouw en de
onderbouw van het zadel, ontstaat er een tunnel voor de
vrije ruggenwervel en een perfecte schokdemping en
veerkracht over een maximaal oppervlak met de paardenrug. Relatief veel flexibeler dan wanneer het één
geheel zou zijn.

Het ontbreken van een vaak onjuist passende starre
boom geeft het paard in de schouder veel bewegingsruimte. Tevens kan de ruiter, door het ontbreken van
harde materialen, een meer zachte en diepe zit
aannemen. De zadelcombinatie vormt zich als een
tweede huid, simpelweg omdat het de vorm en bewegingen van de rug kan volgen.
3.1.1 Samenhang
Om het geheel in die flexibiliteit toch de nodige samenhang te geven heeft een zadelcombinatie altijd aan de
voorzijde van de zit een pommel en aan de achterzijde
van de zit een cantle.
De pommel, een aan de voorzijde van het zadel, in leder
bekleed en vervaardigt uit kunststof, boogje zorgt samen
met de speciale lagen van de opbouw van de combinatie,
voor schoftvrijheid en voor een stabiele verbinding van
de linker- en rechterzijde van de zadelcombinatie. De
pommel is eenvoudig af te stemmen op de bouw van de
paardenrug, doordat deze verwisselbaar en verkrijgbaar
is in verschillende maten. Een juist aangemeten pommel
garandeert een schoftvrijheid.
De aan de achterzijde van zitting bevestigde cantle zorgt
behalve voor rugsteun aan de ruiter ook voor een meer
stabiel geheel van de bovenbouw. De cantle is bij een
aantal modellen EDIX® zadels door middel van klittenband verstelbaar en indien gewenst te vervangen voor
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een lagere uitvoering. Veelal zijn cantles opgebouwd uit
flexibel high density foam.

4.0 Rugbelasting

Eigenlijk is de combinatie paard en ruiter een zeer
vreemde combinatie. Een roofdier zal van nature, met
het paard als prooi, hem altijd op zijn rug nabij de schoft
aanvallen. Van nature zou het paard dus op die plaats
geen enkel object dulden.
Echter wij, mens, hebben hem zo gedomesticeerd en
geleerd dat het paard ons als prooidier op zijn rug
toelaat. We kunnen hieruit concluderen, dat wanneer
een roofdier daar aanvalt, het de zwakste plek van het
paard zal zijn. Daardoor doemt zich direct de vraag op,
wat gebeurd er wanneer wij, als ruiters, daar op het
paard gaan zitten? De vraag die tevens opkomt, is
wanneer wij dan juist op deze plaats, zijn rug, belasten,
wat heeft dat op de lange termijn voor effect op de
anatomie van ons paard? Zeker wanneer we daar niet
goed mee omgaan. Voor zover we er überhaupt verantwoord mee om kunnen gaan.
4.0.1. Drukverdeling
In bovenstaande uitleg komt het begrip drukverdeling
meerdere malen technisch gedetailleerd aan de orde. De
toelichtingen op de techniek en de gebruikte materialen
leiden uiteindelijk tot het EDIX® MPDS. Een verkorte
benaming van het geheel dat zorgt voor een verantwoorde mate van drukverdeling.
In de volgende paragrafen wordt het begrip drukverdeling nog eens onder de loep genomen. Deze keer niet op
technische maar op anatomische en fysieke gronden. We
maken een tweedeling in de ingebrachte belasting op
statische en dynamische gronden en belichten de onderlinge verbondenheid. In feite wordt met deze benadering
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het bewustzijn van de gevoelsbeleving, die samenhangt
met aspecten van belastende druk bij het rijden, in welke
vorm dan ook, aangesterkt.
4.0.2 Statische en dynamische druk; doorzitten
De ruiter belast het paard met zijn gewicht via billen,
zitbeenknobbels en zeker niet te vergeten zijn bovenbenen. Deze belasting wordt via, de bovenbouw en
onderbouw van de zadelcombinatie , overgebracht op
zijn paard. Als we specifiek bij het rijden van paarden
denken aan het overbrengen van belastende druk door
de ruiter op de paardenrug, niet alleen door zijn gewicht
maar ook door zijn bewegingen, dan speelt kennis over
soorten van druk een voorname rol in het proces van
bewustzijn.
Hoewel we ons hier richten op boomloze zadels, geldt
deze bewustwording algemeen en dus voor elke vorm
van rijden. Ook voor het rijden met boomzadels, het
rijden met bareback-pad en zelfs voor het rijden op de
blote paardenrug. Dat begrijpen is eigenlijk erg simpel, er
zijn in dit verband maar 2 soorten van druk: statische
druk en dynamische druk.

Statische druk: dit ontstaat door een voorwerp te
belasten door daar simpelweg een gewicht op te
plaatsen. In deze plaatsen we het gewicht van de ruiter

dus op de paardenrug. Dit is een zuiver statische belasting, een belasting die gemakkelijk te meten is. Een paard
kan dit in normale omstandigheden relatief gemakkelijk
dragen, het is een onveranderlijke, niet verstorende,
constante belasting.
Dynamische druk: hetzelfde paard met dezelfde ruiter
zet zich nu in beweging, je kan je dan afvragen in
hoeverre de belasting, nu ook in de beweging, statisch en
dus nog steeds constant en meetbaar is. Of veranderd
die duidelijk herkenbare statische belasting zich in de
beweging nu naar een ondefinieerbare min of meer
dynamische belasting. Hoe staat het dan met de verdeling van de belasting van de druk?
Het antwoord is eenvoudig, de in eerste instantie statische
belasting wordt beïnvloed door de rijkwaliteit van de
ruiter. Ongeacht het gebruik van boomzadels of boomloze
zadels. Hoe beter deze rijkwaliteit (hoe beter de onafhankelijke zit van de ruiter), hoe optimaler de verdeling van
druk zal zijn. Een ultieme onafhankelijke zit laat de belasting meegaan in de bewegingen en de statische belasting
blijft dan ook in de dynamiek van de beweging statisch.
Deze dynamische druk, dus de verstoring van de statische druk, is ondefinieerbaar en brengt behalve voor het
paard ook zeker een fysieke belasting voor menig ruiter.
Naarmate de kwaliteit van de onafhankelijke zit minder is
wordt de evenwichtige belasting door de dynamiek van
de bewegingen verstoord. Hierdoor zullen de druk
verdelende materialen, onregelmatige belasting op de
paardenrug verder moeten absorberen en verdelen. De
kwaliteit van de onafhankelijke zit speelt dus een zeer
grote rol. Bij een ultieme onafhankelijke zit speelt belasting van de paardenrug praktisch een ondergeschikte rol.
Er is in dit geval sprake van een éénheid in beweging en
daardoor blijft deze belasting, statisch van aard. De ruiter

die als het ware kleeft in het zadel stoort nog zichzelf,
nog zijn paard door discontinuïteit in de belasting en dus
verstoring in de drukverdeling.
We kunnen stellen dat de kwaliteit van het rijden een
onlosmakelijke samenhang heeft met de uiteindelijke
belasting van de paardenrug. Hoe beter deze rijkwaliteit
hoe meer deze zal neigen naar een statisch en dus meer
evenwichtig geheel.
Het is de techniek in de opbouw van boomloze zadelcombinaties die verstorende aspecten in de gewenste
statische belasting door absorptie kunnen elimineren. De
toepassing van enkel zachte materialen in combinatie
met de 3Mesh in EDIX® zadelcombinaties optimaliseren
de absorptie en verdeling van druk. Dit over een relatief
groot en verantwoord oppervlak van de paardenrug, in
plaats van het beperkte gebied welke goed passende
boomzadels enkel via haar twee kussens overbrengt.
4.0.3 Statische en dynamische druk; lichtrijden
Vanzelfsprekend spelen alle aspecten van druk, zoals
uitgelegd in de vorige paragraaf, dezelfde rol bij het lichtrijden. Wanneer een ruiter de uitzonderlijke kwaliteit
bezit om praktisch zonder beugels licht te rijden dan zal
van een plaatselijke belasting, door druk via de beugels
nauwelijks sprake zijn.
Naarmate de ruiter zich in de beugels meer af gaat
zetten, zal zeker bij de wat zwaardere ruiter, een plaatselijk ongewenste druk ontstaan. Dit betekent dus dat ook
hier de kwaliteit van het rijden bij het lichtrijden een
voorname rol speelt en ongewenste plaatselijke druk tot
gevolg kan hebben. In het algemeen en zeker bij de wat
zwaardere ruiter ligt er ten aanzien van het lichtrijden
een eigen verantwoordelijkheid.
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een boomloze zadelcombinatie, de ruiter en zijn paard
relatief snel bij elkaar brengen.

5.0 rijden en belasting van de rug

Inherent aan de kwaliteit van het rijden vraagt boomloos
rijden al of niet om doorzitten, want daar is een verdeling
van druk nooit plaatselijk en zorgt de zadelcombinatie
voor een optimale verdeling. Dit aspect speelt ook bij
boomzadels, want de druk verdelende kussens van deze
zijn star en verdelen zijn gewicht steeds over hetzelfde
relatief kleine oppervlak. De gezette zwaardere ruiter zal
bij boomloze zadels, door het gebruik van meer oppervlak,
ook meer drukverdeling inzetten over het totale zadel met
onderlegger en zijn inlages. Inlages die in zo’n geval met
bijvoorbeeld een extra laag kunnen worden uitgebreid.
Ook hier ligt voor de ruiter een eigen verantwoordelijkheid. Zie ook de uitleg onder maatvoering in 8.0.
Samenvattend kunnen we stellen dat naarmate een
ruiter de onafhankelijke zit beter beheerst de drukverdeling van zijn last, via het zadel en onderlegger met
inlages, steeds optimaler zal zijn. Ook in het leerproces
van de beginnende ruiter zal het “close contact”, door
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Boomloos rijden is niet te vergelijken met traditioneel
rijden. Voor ruiter en paard is het “close contact” in
combinatie met het lichte en flexibele zadel een geheel
nieuwe ervaring waar, afhankelijk van de mate van rijervaring, normaal gesproken beiden aan moeten wennen.
In de regel is het zo dat naarmate de kwaliteit van de
onafhankelijke zit beter is, de overgang naar boomloos
rijden al snel een ongekend fijne ervaring is. Boomloos
rijden dwingt je niet in een bepaalde positie daar waar
een boomzadel zadel dat wel doet. Een boomloze zadelcombinatie vraagt je de lijn en bewegingen van de paardenrug te volgen. Hierdoor zal de houding van de ruiter
natuurlijker van aard zijn en zal die zich beter aanpassen
naar de anatomie van het paard. Het door boomloos
rijden ontstane “close contact” bevordert het gemakkelijker voelen en communiceren met je paard en dus het
gemakkelijker en sneller kunnen integreren van
zithulpen.
Ook beginnende ruiters zijn snel gewend aan het voelen
van alle bewegingen. Het ontbreken van starre delen
tussen ruiter en paard leert hen de bewegingen relatief
snel beter volgen. Zo kan men naar een vloeiend geheel
met het paard toewerken. Het leerproces van de aanvankelijk onstabiele naar een onafhankelijke zit, krijgt automatisch beduidend meer gevoelsmatige aspecten mee.
Ruiter en paard zullen zich naar de juiste communicatie
met meer wederzijds gevoel toewerken.

6.0 Ligging van het zadel

Op welk gedeelte van de rug is het verantwoord het
paard te belasten met druk? De gehele ruggenwervel

bestaat bij de meeste paarden uit 54 wervels. Deze
wervels liggen goed beschermd door rugspieren en
liggen relatief ver van de bovenkant van de rug af. Wat je
voelt aan de achtereen liggende knobbels op de rug zijn
de doornige uitsteeksels van de verschillende wervels.
De opbouw begint met 7 stuks zeer flexibele nek- halswervels (3), dan volgen 18 stuks borstwervels (16), daarna
de lendenen (17) met 6 wervels.
Achter de lendenen verbinden de heiligbeenwervels (18)
de wervelkolom met het bekken en de wervelkolom
eindigt met 20 flexibele staartwervels (19).

De wervels van hals en staart kunnen grote bewegingen
maken. De rugspieren houden de wervels van borst en
lendenen echter in een stabiele positie. Het is de hoofdhals houding die een belangrijke rol speelt in de bewegingsvrijheid van de wervelkolom en dus van invloed is
op de veerkracht van de paardenrug. Elke verandering
van die houding verandert de vorm van de rug, in tegenstelling tot een traditioneel boomzadel zal een boomloze
zadelcombinatie deze veranderingen van de rug moeiteloos volgen. De boomloze zadelcombinatie belemmert
het paard niet in zijn bewegingen, hierdoor zal het zich
ontspannen en zich vrij kunnen bewegen.
Een lage hoofd- hals houding, figuur rechts, doet de
buikspieren aanspannen en de paardenrug ontspannen
en bollen (convexiteit). In de rug ontstaat veerkracht en

bewegingsvrijheid. De doorn uitsteeksels kunnen zich
oprichten en zijn vrij van elkaar. Het tegengestelde (con
caviteit), figuur links, heeft het omgekeerde tot gevolg.

De 18 borstwervels samen met de 6 lendenwervels
vormen de rug van het paard. Het sterkste gedeelte van
de rug waarop een verantwoorde belasting mogelijk is, is
het gedeelte van de borstwervelstreek. De lendenwervels
moeten we uitsluiten, deze vinden geen steun en worden
niet beschermd door het ontbreken van ribben (15), zij
missen de sterkte van de samenhang van spieraanhechting via de ribben. Bovendien vind je dicht onder deze
wervels de kwetsbare nieren.
Vele wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat,
als we het schouderblad (4) de noodzakelijke bewegingsruimte geven, het sterkste gedeelte van de rug zich
uitstrekt over 10 borstwervels. Die van even na de schoft
tot de laatste voor de lendenen, de 18e borstwervel. Hier
middenin dus, met als centrum de 14e wervel, vinden we
de meest verantwoorde positie voor belasting door de
ruiter. Afhankelijk van de lengte van de paardenrug is
daar een ruimte van 18 tot 26 cm voor beschikbaar.
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nog na gesingeld. Een vanzelfsprekendheid, we weten
niet beter, maar wat doet dat strakke aansingelen eigenlijk.

Voor de druk verdelende componenten van de boomloze zadelcombinatie is er ruimte vanaf het midden van
de schoft tot het einde van de borstwervelstreek. Het
flexibele materiaal laat veel bewegingsvrijheid voor de
schouder toe.
6.1 Afwijkingen in de bouw van het paard
Bekend zijn diverse afwijkingen, met name een holle rug
of scheefstand. Een boomloze zadelcombinatie past zich
door zijn flexibiliteit, in tegenstelling tot vrijwel geen enkel
boomzadel, moeiteloos aan de holle vorm of scheefheid
van de rug aan. Een scheefliggend boomzadel zal door
de scheefstand van het paard ernaar neigen steeds
schever te gaan liggen. Een zadelmaker lost dit probleem
vaak op door het niet symmetrisch opvullen van de
kussens. Het boomzadel en dus de ruiter zitten dan
weliswaar recht, maar de scheefstand zal zich alleen
maar verergeren. Paard en ruiter zullen de bewuste
spieren, die de scheefstand veroorzaken, niet corrigerend kunnen trainen. Natuurlijk ligt ook een boomloze
zadelcombinatie om dezelfde reden scheef, maar het zal
de groeiontwikkeling van de spieren niet belemmeren en
de corrigerende hulpen zullen het paard weer recht
maken en het probleem met de tijd oplossen.

7.0 Fixering van de zadelcombinatie

Over het algemeen, als vanzelfsprekend en zonder
nadenken, wordt een zadel op de rug gelegd, de singel
wordt aangegespt en het zadel vervolgens aan gesingeld.
In diezelfde routine, na enige minuten rijden of lopen ook
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We behoeven geen dokter te zijn om ons te realiseren
dat er veel negatieve gevolgen kunnen ontstaan door de
bewegingsbeperking van de borst- en rugspieren,
schouder, benen van de voorhand en de ribbenkast,
veroorzaakt door het te strak aansingelen. Is gezond
bewegen en ademhalen dan nog mogelijk?
We behoeven ook geen gediplomeerde zadelpasser te
zijn om ons te realiseren dat te strak singelen vaak wordt
gedaan om gevoelsmatig een zadel beter op zijn plaats te
houden. Een zadel zou zelfs zonder singel goed op zijn
plaats moeten blijven liggen. Doordat een boomloze
zadelcombinatie zich perfect vormt naar de anatomie
van uw paard zal dit laatste dus niet van toepassing zijn.
Of het nu een boomzadel of een boomloos zadelcombinatie betreft een singel dient vast te zitten maar zeker
niet te zwaar te worden gesingeld. Wanneer een zadel te
zwaar wordt gesingeld zullen er naast de negatieve
gevolgen op het ontstaan in de bewegingsvrijheid van
het paard ook het zadel uit z’n verband trekken en daardoor juist een verminderde aansluiting op de paardenrug
veroorzaken.
7.0.1 Techniek van het aansingelen
Los van welk type singel geldt, om zeker te zijn van een
goede zadelstabiliteit en ligging van het zadel, dat het
juist aansingelen van het zadel dus een belangrijk onderdeel van het opzadelen is.
Het spreekt voor zich dat gelet wordt op oneffenheden
die in het materiaal van de singel , maar ook van de paar-

denhuid, eventueel een goede aansluiting van het vlak
van de singel op de buik van het paard belemmeren. Ook
een zadeldek moet glad, zonder plooien aansluiten op de
rug van je paard. We beginnen aan de rechter kant van je
paard en schatten in op welk gaatje de gesp aangesloten
kan worden zodat we uiteindelijk links en rechts gelijk
zijn. Dit zal altijd de optimale fixering van het zadel ten
goede komen. Vervolgens singelen we aan de linkerzijde
losjes aan en beoordelen we in welke mate nog rechts en
of links een gaatje steviger noodzakelijk is. Het optrekken
en naar voren brengen van de benen zal eventueel
onder de singel ontstane huidplooien tenietdoen.
Er drie soorten singels te onderscheiden.
De dressuursingel, de korte singel geschikt om de lange
stoten van een dressuurzadel te verbinden, stoten die
doorlopen tot voorbij het zweetblad. De veelzijdigheidssingel, de langere singel die de stoten van springzadels
en veelzijdigheidszadels, die onder het zweetblad vallen,
te verbinden. Tot slot de westernsingel voor de enkele
korte en lange singelriem die de western singelstootverbinding tot stand brengt. Het is met name deze singeltechniek waar we wat dieper op in zullen gaan.

vinden we dan dus de korte singelstoot, in het Engels
Off-billet genoemd en aan de andere zijde een relatief
lange singelriem, in het Engels Tie-billet genoemd.
Er zijn 2 varianten om tot aansingelen te komen, de 1e is
het gebruik van een westernsingel waarvan de gespen
aan beide zijden met een pin zijn uitgevoerd, de 2e is de
variant waarbij we aan één zijde, de linker, deze pin niet
gebruiken of waarbij die pin aan die zijde volledig
ontbreekt. De laatste variant is de variant waarbij de
lange singelstoot met de z.g. stropdasknoop uiteindelijk
wordt gefixeerd.
Het klinkt allemaal wat ingewikkeld als je deze techniek
niet gewend bent, toch is ze, eenmaal gewend, heel
gemakkelijk. Aan de hand van wat plaatjes maken we
e.e.a. duidelijk.
1) Bevestiging van de singel d.m.v. de gesp aan de singelstoot aan de rechterzijde van je paard. Vervolgens zien we
links de lange singelriem, deze halen we net zo lang van
achter naar voor door de D-ring van het zadel en de D-ring
van de singel totdat we de ingebrachte gaatjes in de riem
kunnen gaan gebruiken om de pin van de gesp in te
brengen en zo het zadel te kunnen fixeren. Het overgebleven eind van de singelriem steek je in de daarvoor
aangebrachte passant voor op je zadel.
2) Alternatief is het gebruik van een gesp zonder pin of
een gesp waarbij je de pin niet gebruikt, je maakt na het
aansingelen simpelweg een stropdasknoop en laat het
singelriemeind verder afhangen. Je bent dan niet afhankelijk van het gebruik van de gaatjes in de singelriem.

Het is de techniek waarbij niet 2 smalle, van meestal elk
25mm breed, maar één brede korte singelstoot van 50
mm breed rechts, en één lange singelriem links, van
dezelfde breedte wordt gebruikt. Aan de linker zijde

3) Voorts is er nog de mogelijkheid aan beide zijden een
singelstoot te gebruiken, je dealer heeft deze voorradig.
Dit geeft een mogelijkheid tot het “engels” aansingelen.
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7.0.2 F.R.A.® supersingel en bijkomende aspecten
EDIX® saddles adviseert voor een optimale bevestiging
van de zadelcombinatie de F.R.A.® supersingel. Dit is een
singel die de enorme krachten van de buikspieren en het
verdere bewegingsapparaat van je paard in alle richtingen kan volgen. Deze singel is, over zijn volle lengte, in
horizontale en verticale richting 100% elastisch en kan de
enorme krachten van het bewegingsapparaat van je
paard moeiteloos volgen.
Behalve dat de supersingel voor het paard optimaal
vriendelijk is, is deze tegelijkertijd materiaal sparend. Je
harnachement (zadel, zadelcombinatie of barebackpad)
heeft niet te leiden van ongecontroleerde zware belastingen, want de bewegingsactiviteit in volume van de buik
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wordt opgevangen door de elasticiteit van de singel en
zet zich niet in wisselende krachten door in het harnachement. Het betekent tevens dat na singelen van de
EDIX® supersingel overbodig is. Het feit dat de supersingel altijd een constante vriendelijke aansluiting heeft
op de buik van het paard betekent tevens dat het harnachement zonder enige onderbreking of wisselende spanning verbonden blijft met de paardenrug. Verschuiven
van het harnachement, vaak veroorzaakt door de wisseling in verbindingskrachten van de traditionele singel, is
daarmee uitgesloten.
Zie voor met welke singelaansluiting elk specifieke EDIX®
zadelcombinatie is uitgerust de EDIX® product catalogus.

8.0 maatvoering
Als in het voorgaande reeds uitvoerig uiteengezet maakt
de soepelheid van de gebruikte materialen en de losse
onderlegger met inlages de complete boomloze zadelcombinatie tot een uitermate flexibel geheel. Gevolg is
dat de zadelcombinatie bewegingen van rug en schouders in alle richtingen volgt en het paard optimale bewegingsvrijheid biedt. In tegenstelling tot traditionele zadels
past daardoor een EDIX® boomloze zadelcombinatie op
de meeste paarden goed en behoeft het geen aanpassing door een zadelmaker. Dat betekent uiteraard niet
dat elke willekeurige zadelcombinatie ook bij elke willekeurige ruiter en paard past!
Het bepalen van de juiste maat zadelcombinatie hangt af
van de bouw van je paard en je eigen postuur. Als reeds
onder 6.0 uiteengezet zal een korte lengte van de rug
niet samen gaan met de ruiter die qua postuur een grote
zadelcombinatie zou behoeven. Uitgangspunt zal dus
ook altijd een juiste combinatie van de ruiter met zijn
paard moeten zijn. De zadelcombinatie zelf moet de
ruiter een comfortabele zit kunnen bieden maar dient
tegelijkertijd het paard goed te passen! Is de verhouding
postuur van de ruiter in afstemming met de grootte van
het paard dan bepaalt heel eenvoudig het postuur van de
ruiter de maat van het zadel. EDIX® zadelcombinaties zijn
gerelateerd aan gemiddelde confectiematen en zijn in
meerdere maten verkrijgbaar.

Bij passing van een boomloze zadelcombinatie kijken we
dus ook naar de juiste passing op de paardenrug. Bij
aanschaf van een boomloze zadelcombinatie kies je de
pommel die goed aansluit op de flank van de spieren van
je paard. De rug van bijvoorbeeld een Haflinger zal nou
eenmaal een andere pommel vragen dan de rug van een
KWPN’er met hoge schoft. De pommel is er in verschillende maten en kan eenvoudig worden verwisseld. EDIX®
saddles heeft pasmallen beschikbaar. EDIX® zadeldealers
kunnen de juiste maat van de pommel ter plaatse
bepalen en ook adviseren indien nodig om bijvoorbeeld
d.m.v. een extra laag druk verdelend materiaal in de
verschillende inschuifvakken van de verschillende
soorten pads, het zadel perfect aan de holle of bollere
rug aan te laten sluiten. (Zie hst 6)
Voorafgaand aan de aanschaf van een boomloze zadelcombinatie heeft u de mogelijkheid een ingereden test
zadelcombinatie uit te proberen. Eventueel is dat voor
een wat langere periode mogelijk.
Enige tijd na het in gebruik nemen van de boomloze
zadelcombinatie (onder invloed van de juiste training in
combinatie met de toegenomen bewegingsvrijheid)
kunnen de spieren van je paard veranderen en zal er
wellicht een andere maat pommel nodig zijn. EDIX®
zadeldealers begeleiden en adviseren je in een eventueel
aankooptraject en bieden je over een langere periode
een uitgebreide na-service. Welke onder andere bestaat
uit een vrijblijvend consult voor her-controle op passing.
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Wanneer je het geadviseerde traject van passing, testen,
aankoop en na-service doorloopt garandeert EDIX®
saddles een perfect passing van het zadel voor jou en je
paard wat resulteert in vele jaren gebruiksplezier.

9.0 Gewenning

Kom je van een boomzadel naar een boomloze zadelcombinatie? Dat is wel even wennen. Het “close contact”,
het voelen van alle spier bewegingen van de paard via
zijn rug, is dan erg verrassend, buiten de toename van
bewegelijkheid, waardoor je een balans in je zit voor
moet vinden. Bovendien is je nieuwe zadelcombinatie
nog niet ingereden en gaat het in het begin niet direct
het comfort geven van wat je je ervan voorstelde en wat
je eventueel al bij een testzadelcombinatie hebt ervaren.
De ervaringen leren echter dat na een korte gewenningsperiode voor jou, maar zeker ook voor je paard, het
voelen van de bewegingsaflopen je snel in een heel fijne
en nieuwe dimensie van het rijden met je paard brengt.
EDIX® zadel dealers hebben overal bovenstaande
beschreven ruime ervaring, kunnen je adviseren en
begeleiden in je overstap naar een boomloos zadel.
Iedere EDIX® zadel dealer heeft testzadels ter beschik-

in het gebruiksproces van het zadel lossen deze zich
vanzelf op. Door gebruik van uw zadel zal er na verloop
van tijd een structuurverandering van het leder en van
het leder van de fenders of beugelriemen door het
glijden langs je zadel, daar ter plaatse het leder glad en
natuurlijk van kleur maken. Uiteraard brengen deze
(gebruiks-)gevolgen geen enkel kwaliteitsverlies.

11.0 Optioneel

Voor de EDIX® zadels zijn diverse accessoires zoals zadeltassen en verschillende modellen onderleggers verkrijgbaar. Ook zijn alle onderdelen los aan te schaffen, vraag
ernaar bij je EDIX® zadeldealer of ga naar de shop op
onze website: www.edixsaddles.com/shop

12.0 Waar vind je meer informatie?

EDIX® heeft een netwerk van geselecteerde dealers, een
overzicht vind je op www.edixsaddles.com/dealers. Zij
kunnen je adviseren en hebben ook testzadels ter
beschikking. De informatie documentatie en ook deze
uitleg is terug te vinden op onze website: www.edixsaddles.com/informatie

king, vraag ernaar!

10.0 Onderhoud en gebruik

EDIX® verwijst voor het onderhoud van de zadelcombinaties naar de uitvoerige folders “onderhoud voor bontproducten” en “onderhoud van leder” Het is zeer aan te
raden deze folders nauwkeurig door te lezen voordat u
uw producten in gebruik neemt. Dit ook ten aanzien van
de fabrieksgarantie van de gekochte artikelen.
In een nieuw zadel zijn lichte vervormingen (kreukels) van
het leder door verpakking en transport niet te vermijden,
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Algemene voorwaarden EDIX® equine articles
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud
zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt,
voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.
1.	Edix: EDIX® Equine Articles, de gebruiker van
deze algemene voorwaarden, gevestigd aan
Neon 15o, 4751XA te Oud Gastel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer
69623570.
2.	Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon
met wie Edix een overeenkomst heeft gesloten
of beoogt te sluiten, waaronder zowel wederverkopers als bedoeld in lid 3 als consumenten als
bedoeld in lid 4 begrepen kunnen zijn.
3.	Wederverkoper: de wederpartij als bedoeld in
het vorige lid die ten aanzien van de bij Edix bestelde producten als wederverkoper optreedt
op basis van een met Edix aangegane dealerovereenkomst.
4.	Consument: de wederpartij als bedoeld in lid 2,
natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
5.	Partijen: Edix en de wederpartij gezamenlijk.
6.	Overeenkomst: iedere tussen partijen, op basis
van een tussen partijen tot stand gekomen dealerovereenkomst of anderszins, tot stand gekomen overeenkomst waarmee Edix zich jegens
de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop
en levering van producten.
7.	Producten: alle in het kader van een overeenkomst door of namens Edix aan de wederpartij
te verkopen en te leveren zaken, waaronder,
niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
uiteenlopende ruitersportartikelen zoals zadels,
barebackpads, zadeltassen, borsttuigen en andere accessoires.
8.	Webwinkel/website: edixsaddles.com.
9.	Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op
de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee
gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Edix en iedere tot stand
gekomen overeenkomst.
2.	Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden door Edix worden betrokken.
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3.	De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of
andersluidende algemene voorwaarden van de
wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.	Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk
worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in
deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
5.	Vernietiging of nietigheid van een of meer van
de bepalingen uit deze algemene voorwaarden
of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een
voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het
aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING
VAN OVEREENKOMSTEN
Algemeen
1.	Behoudens voor zover middels een tussen de
wederverkoper en Edix tot stand gekomen dealerovereenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is elk aanbod van Edix vrijblijvend,
ook in geval daarin een termijn van aanvaarding
is vermeld. Edix kan een vrijblijvend aanbod nog
herroepen tot onverwijld na de aanvaarding
daarvan door de wederpartij.
2.	De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan
een aanbod van Edix dat een kennelijke fout of
vergissing bevat.
3.	Indien de wederpartij de overeenkomst (mede)
op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan
van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn.
De wederpartij is naast deze (rechts)persoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van
de verplichtingen uit die overeenkomst.
Wederverkopers
4.	
Wederverkopers kunnen producten rechtstreeks middels de webwinkel bestellen, mits
tussen Edix en de wederverkoper een dealerovereenkomst tot stand is gekomen. De
wederverkoper ontvangt na totstandkoming
van de dealerovereenkomst inloggegevens
voor toegang tot de webwinkel. Uitvoering van

bestellingen van de wederverkoper geschiedt
overeenkomstig de afspraken zoals vastgelegd
in de dealerovereenkomst en de onderhavige
algemene voorwaarden, waarbij in geval van
strijdigheid tussen het bepaalde in de dealerovereenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, het bepaalde in de dealerovereenkomst prevaleert.
5.	Iedere overeenkomst tussen de wederverkoper
en Edix komt tot stand op het moment dat de
bestelling van de wederverkoper per e-mail
door Edix is bevestigd.
Consumenten
6.	
Consumenten kunnen op de daartoe voorgeschreven wijze middels de website een
aanvraag indienen tot het uitbrengen van een
aanbod door Edix. Vervolgens ontvangt de
consument, indien en voor zover de gevraagde
producten beschikbaar zijn en behoudens het
bepaalde in het volgende lid, een aanbod (offerte) per e-mail. De overeenkomst tussen de consument en Edix komt tot stand op het moment
dat Edix de aanvaarding van de offerte door de
consument, per e-mail aan de consument heeft
bevestigd.
7.	Edix behoudt zich het recht voor om een aanvraag als bedoeld in het vorige lid door te geven aan een aan haar verbonden retailer die
de aanvraag vervolgens behandelt en contact
opneemt met de consument. In zodanig geval is
Edix geen partij bij de eventuele overeenkomst
die vervolgens tussen de retailer en de consument tot stand komt. De retailer stelt in zodanig geval mogelijk zijn eigen voorwaarden bij
de laatstbedoelde overeenkomst, waarbij geldt
dat de onderhavige algemene voorwaarden uitsluitend op de aanvraag van de consument van
toepassing zijn en niet op de eventueel tussen
de retailer en consument tot stand gekomen
overeenkomst.
ARTIKEL 4. | LEVERING VAN PRODUCTEN
1.	Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
vindt de levering van de producten plaats door
bezorging daarvan op het door de wederpartij
opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres door de wederpartij is vermeld, geldt het
factuuradres als afleveradres.
2.	Edix behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht
van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9, pas

aan op het moment dat de laatste deellevering
uit de bestelling door of namens de consument
in ontvangst is genomen.
3.	Het risico van verlies en beschadiging van de
producten gaat over op de wederpartij op het
moment dat de producten door of namens de
wederpartij in ontvangst zijn genomen.
4.	Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd
het bepaalde omtrent verzuim van Edix in artikel
5, nimmer gerechtigd te weigeren de producten
in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van
de overeenkomst door haar aan Edix verschuldigde bedragen te voldoen.
5.	Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de
wederpartij is toe te rekenen, is Edix gerechtigd
de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan, onverminderd de
verplichting van de wederpartij tot voldoening
van de uit hoofde van de overeenkomst door
haar aan Edix verschuldigde bedragen. De in
verband met de niet in ontvangstname door de
wederpartij zoals hier bedoeld, te maken extra
kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen
dan ook voor rekening van de wederpartij. Het
bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat
onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de producten pas overgaat op de
consument op het moment dat de producten
door of namens de consument in ontvangst zijn
genomen.
6.	In het geval dat de wederpartij afname van de
bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen,
zal de wederpartij op eerste verzoek van Edix
mededelen binnen welke termijn de producten
alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn
zal nimmer langer zijn dan een week na de dag
van het verzoek als bedoeld in de vorige zin.
Edix is bevoegd de overeenkomst te ontbinden
indien de wederpartij, na het verstrijken van de
in de vorige zin bedoelde termijn, afname van
de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij
tot voldoening van de overeengekomen prijs en
de redelijke kosten voor opslag van de producten.
ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN
1.	
Edix spant zich in om de leveringstermijnen
waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft
verbonden, na te komen, echter betreffen deze
termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Edix treedt niet eerder in dan nadat
de wederpartij Edix schriftelijk in gebreke heeft

gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
termijn voor de nakoming is vermeld, en Edix na
het verstrijken van de laatstbedoelde termijn
nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2.	Indien Edix voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te
verstrekken gegevens, vangt de leveringstermijn
niet eerder aan dan nadat Edix deze gegevens
heeft ontvangen.
3.	In geval van verzuim van Edix als bedoeld in
lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij
aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de
overeengekomen prijs naar evenredigheid van
het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde
gedeelte van de overeenkomst.
ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1.	De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of
de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of
hoeveelheid van de producten naar het oordeel
van de wederpartij niet aan de overeenkomst
beantwoord(t)(en), dient zij daarvan op de pakbon aantekening te (laten) maken, bij gebreke
waarvan geacht wordt dat de producten wat betreft aard en hoeveelheid aan de overeenkomst
beantwoorden.
2.	Het bepaalde in het vorige lid laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten
onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het
Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 7. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
1.	
Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, worden de producten geleverd met één jaar fabrieksgarantie, met dien
verstande dat zulks niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die
consumenten jegens Edix kunnen doen gelden
(non-conformiteit).
2.	De fabrieksgarantie als bedoeld in het vorige lid
vangt aan op de dag van levering van het product aan de consument c.q. afnemer van de
wederverkoper. Voor toepasselijkheid van de
fabrieksgarantie is vereist dat de wederpartij het
met het product meegeleverde garantiebewijs
volledig invult en per e-mail aan Edix toestuurt.
De wederverkoper dient het garantiebewijs bij
de wederverkoop van de producten in te vullen
namens zijn koper en overeenkomstig vorenstaande aan Edix toe te zenden. De wederpartij
staat in voor de juistheid van de door haar op
het garantiebewijs ingevulde gegevens. Indien

Edix uitdrukkelijk heeft vermeld binnen welke termijn na de aankoop het garantiebewijs
door Edix dient te zijn ontvangen, wordt geen
fabrieksgarantie verleend indien het garantiebewijs niet binnen deze termijn door Edix is
ontvangen. Voorts wordt de fabrieksgarantie
niet verleend indien de door de wederpartij op
het garantiebewijs ingevulde gegevens onjuist of
onvolledig zijn.
3.	
De fabrieksgarantie kan onder voorwaarden
worden verlengd. Deze voorwaarden worden
met het product meegeleverd.
4.	
Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt de garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak
op basis van non-conformiteit) in elk geval indien
een gebrek van het betreffende product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of
een andere niet aan Edix dan wel haar toeleveranciers toe te rekenen omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke
slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik
in strijd met de gebruiksaanwijzing of overige
voorschriften van of vanwege Edix, het niet
vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden
en het aanbrengen van veranderingen aan de
producten, waaronder mede begrepen reparaties welke niet met voorafgaande uitdrukkelijke
instemming van Edix zijn uitgevoerd.
5.	Aanspraken van de wederpartij op fabrieksgarantie dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek waarop de aanspraak betrekking heeft, althans binnen een termijn van
zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs
van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn,
schriftelijk en gemotiveerd bij Edix te worden
ingediend. In geval van een consumentenkoop
geldt vorenstaande onverminderd het bepaalde
in artikel 6.2.
6.	
Op fabrieksgarantie en aanspraken van een
consument inzake non-conformiteit kan door
de wederpartij slechts een beroep worden
gedaan indien de wederpartij aan al haar uit
de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.	
In geval van een geldige garantieaanspraak
c.q. geldige aanspraak inzake non-conformiteit, maakt de wederpartij naar keuze van Edix,
uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging
van het geleverde product door of namens
Edix. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de wederpartij aanspraak op een
redelijke financiële compensatie. Een dergelijke
compensatie is afhankelijk van de periode waar-
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in deugdelijk van het product gebruik is gemaakt
en bedraagt ten hoogste de door de wederpartij
betaalde prijs van het product. Herstel, vervanging dan wel financiële compensatie geldt voor
Edix als volledige schadeloosstelling.
8.	Producten kunnen, behoudens het bepaalde in
artikel 9, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edix worden geretourneerd.
ARTIKEL 8. | RETOURNERING VAN PRODUCTEN
DOOR WEDERVERKOPERS
1.	
Retournering van producten door de wederverkoper, anders dan op grond van garantie
of non-conformiteit als bedoeld in het vorige
artikel, is eveneens uitsluitend mogelijk met
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Edix. Retournering anders dan op grond van
garantie of non-conformiteit als bedoeld in het
vorige artikel, is voorts uitsluitend mogelijk ten
aanzien van producten die in originele, ongebruikte en onbeschadigde staat verkeren. Na
verkregen schriftelijke toestemming van Edix
dienen de producten in originele en onbeschadigde verpakking te worden geretourneerd aan
het door Edix daartoe opgegeven adres, binnen
de eventueel door Edix bij de verleende toestemming vermelde termijn. Indien Edix geen
retourtermijn vermeldt, geldt een retourtermijn
van 14 dagen nadat Edix de toestemming heeft
verleend.
2.	Retournering van de producten op grond van
het bepaalde in het vorige lid, geschiedt voor
rekening van de wederverkoper.
3.	Indien aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1
is voldaan, maakt de wederverkoper aanspraak
op terugbetaling dan wel, indien de betaling nog
niet heeft plaatsgevonden, kwijtschelding van
80% van de koopprijs van de betreffende producten.
4.	Indien en voor zover na retournering van de
producten blijkt dat deze aan waardevermindering onderhevig zijn geweest, of anderszins niet
aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan, is Edix
gerechtigd de betreffende producten voor rekening van de wederverkoper aan hem te (doen)
retourneren. De wederverkoper maakt in dat
geval geen aanspraak op restitutie of kwijtschelding als bedoeld in lid 3.
ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ
OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
1.	Een overeenkomst die conform artikel 3.6 tot
stand is gekomen tussen Edix en een consument (hierna: “overeenkomst op afstand”), kan,
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behoudens het bepaalde in het overige van dit
artikel en met name het volgende lid, door de
consument tot 14 dagen na ontvangst van de
producten, zonder opgave van redenen geheel
of gedeeltelijk worden ontbonden.
2.	De consument komt het in lid 1 bedoelde recht
van ontbinding niet toe in geval van:
a)	de levering van producten die niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
b)	
een consumentenkoop ten aanzien waarvan
het recht van ontbinding overigens krachtens
Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is
uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
3.	De consument kan de overeenkomst op afstand
ontbinden door daartoe per e-mail of door
gebruikmaking van het door Edix aangeboden
modelformulier voor herroeping, een verzoek
in te dienen bij Edix. Zo spoedig mogelijk nadat
Edix in kennis is gesteld van het voornemen van
de consument om de overeenkomst op afstand
te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Edix de ontbinding
van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
4.	Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient
de consument zorgvuldig om te gaan met de
te retourneren producten en de verpakkingen
daarvan. De consument mag de te retourneren
producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en
kenmerken van de producten te beoordelen.
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de
producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen
doen.
5.	Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in
de originele staat en verpakking retourneren
aan het door Edix daartoe opgegeven adres.
6.	De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is
van een manier van omgaan met de producten
die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid
4. Edix is gerechtigd deze waardevermindering
aan de consument in rekening te brengen, al
dan niet door deze te verrekenen met de van de
consument reeds ontvangen betalingen.
7.	Teruglevering van de producten dient plaats te
vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het
bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
8.	
Indien de consument gebruik maakt van het

recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van
de consument.
9.	Edix zal de eventueel reeds van de consument
ontvangen betalingen met betrekking tot het
gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen
veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door of namens Edix zijn
terugontvangen, dan wel door de consument
is aangetoond dat de producten daadwerkelijk
retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt
aan de hand van dezelfde betaalmethode als
waarmee betaling door de consument heeft
plaatsgevonden.
10.	Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van
de bestelling het recht van ontbinding wordt
toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg
zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.
Voorts is Edix niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de
bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze
dan de door Edix aangeboden minst kostbare
wijze van standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 10. | OVERMACHT
1.	Edix is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en
voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door
een omstandigheid die haar krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend.
2.	Indien de overmachtsituatie de nakoming van
de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt,
zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.	Indien Edix bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog
gedeeltelijk aan haar leveringsverplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te
vorderen van het reeds geleverde gedeelte,
respectievelijk nog te leveren gedeelte van de
overeenkomst.
4.	Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer
voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.	Edix is, indien de omstandigheden van het geval
dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten
of de overeenkomst met directe ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Edix ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de nakoming van de verplichtingen van
de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend
onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in
gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling
een redelijke termijn is vermeld waarbinnen
de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan
nakomen en de nakoming na verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2.	Indien de wederpartij in staat van faillissement
verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen
heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar
vermogen kan beschikken, is Edix gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame
zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan Edix verschuldigde bedragen heeft gesteld.
3.	De wederpartij is verplicht de schade die Edix
ten gevolge van de opschorting of ontbinding
van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
4.	Indien Edix de overeenkomst op grond van dit
artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen
die Edix nog op de wederpartij heeft, terstond
opeisbaar.
ARTIKEL 12. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN
BETALINGEN
1.	Tenzij door Edix uitdrukkelijk anders is vermeld,
zijn alle door Edix vermelde prijzen exclusief
btw, andere heffingen van overheidswege en
verzendkosten, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen inclusief
btw en verzendkosten vermeldt.
2.	Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
is Edix gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en verzendkosten te vorderen, met dien verstande dat
in geval van een consumentenkoop Edix de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling
van meer dan 50% van de koopprijs. Indien de
consument een mogelijkheid tot betaling bij of

na de levering van 50% of meer van de koopprijs
is geboden en de consument desalniettemin
voor vooruitbetaling van meer dan 50% van de
koopprijs heeft gekozen, is deze keuze bindend.
3.	
Betaling dient te geschieden op de daartoe
overeengekomen of door Edix aangewezen
wijze, binnen de door Edix vermelde of op de
factuur vermelde termijn.
4.	Zolang de wederpartij jegens Edix in gebreke is
met de voldoening van een op haar rustende
betalingsverplichting, is Edix niet gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.	Edix is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar
beschikbaar te stellen.
6.	Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt
het verzuim van de wederpartij van rechtswege
in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand
verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand als volledige maand wordt aangemerkt.
In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van
de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
7.	Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter
verkrijging van de door de wederpartij aan Edix
verschuldigde bedragen, komen voor rekening
van de wederpartij.
ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1.	
Edix draagt nimmer enige aansprakelijkheid
voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen van de wederpartij die uit
de wet of de overeenkomst voortvloeien dan
wel een andere omstandigheid die niet aan Edix
kan worden toegerekend.
2.	Onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 7,
is Edix na de levering niet langer aansprakelijk
voor gebreken van het geleverde.
3.	
Edix is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade, waaronder mede begrepen geleden
verlies, gederfde winst en schade als gevolg van
bedrijfsstagnatie.
4.	Mocht Edix ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor
enige schade, dan heeft Edix te allen tijde het
recht deze schade te herstellen. De wederpartij
dient Edix hiertoe in de gelegenheid te stellen,

bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van
Edix ter zake vervalt.
5.	
De aansprakelijkheid van Edix is beperkt tot
ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Edix betrekking heeft. In geval de schade waarvoor Edix
ondanks het bepaalde in het overige van deze
algemene voorwaarden, aansprakelijk is, excessief is in verhouding tot de factuurwaarde van
de overeenkomst, zal haar aansprakelijkheid
nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis
van de door Edix afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eventuele eigen risico van
Edix dat krachtens die verzekering toepassing
vindt.
6.	De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen
en verweren jegens Edix bedraagt één jaar. In
afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren
die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet
aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
7.	De wederpartij en in het bijzonder de wederverkoper van de producten, vrijwaart Edix van
eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Edix toerekenbaar is. Indien Edix uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Edix
zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht
de wederpartij in gebreke blijven in het nemen
van adequate maatregelen, dan is Edix, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over
te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Edix en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.
8.	
In geval van een consumentenkoop strekken
de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
9.	
De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze
algemene voorwaarden gelden niet indien de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Edix.
ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.	Alle producten blijven eigendom van Edix totdat
de wederpartij ter zake de betreffende bestel-
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ling al haar betalingsverplichtingen jegens Edix
is nagekomen.
2.	Behoudens voor zover in het kader van haar
normale bedrijfsvoering redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht, is het de wederpartij
verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of
op enige andere wijze te bezwaren.
3.	
De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Edix te bewaren. Voorts dienen deze
producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade,
alsook tegen diefstal. De wederpartij zal de polis
van deze verzekering(en) op eerste verzoek van
Edix ter inzage te geven.
4.	Indien derden beslag leggen op de producten
waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Edix hiervan zo
spoedig mogelijk in kennis te stellen.
5.	Bij verkoop en/of levering door de wederpartij
aan derden in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening, alsmede bij overtreding van
het overige in dit artikel gestelde, wordt het uit
hoofde van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.
6.	
De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Edix of door Edix aangewezen
derden om al die plaatsen te betreden waar de
producten waarop het eigendomsvoorbehoud
rust zich bevinden. De wederpartij dient Edix
op eerste verzoek alle informatie te verschaffen
teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij
daarmee in verzuim is en zonder dat Edix de
wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen.
Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Edix staande redelijke kosten,
komen voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 15. | AANVULLENDE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS
1.	Onverminderd de toepasselijke fabrieksgarantie, is de wederverkoper zelf verantwoordelijk
voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de
wettelijke verkopersgarantie jegens consumenten. Onverminderd het vorenstaande in dit lid,
geschiedt wederverkoop aan afnemers van de
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wederverkoper voor eigen rekening en risico
van de wederverkoper.
2.	
Elke samenwerking tussen de wederverkoper
en Edix is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Edix is zonder
geografische beperkingen gerechtigd meerdere
wederverkopers aan te stellen.
3.	Edix verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de merknamen van Edix,
haar beeldmerken en de eventueel aan de
wederverkoper ter beschikking gestelde reclamematerialen, doch uitsluitend voor zover en
voor zolang dat in het kader van de wederverkoopactiviteiten van de wederverkoper redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met
inachtneming van alle eventuele aanwijzingen
van Edix met betrekking tot het gebruik daarvan.
Voor gebruik van de merknamen van Edix, haar
beeldmerken en reclamemateriaal anders dan
bedoeld in de vorige zin, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Edix vereist.
4.	De wederverkoper is verplicht om de door Edix
gehanteerde merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van
de producten. Het is de wederverkoper niet
toegestaan merknamen en/of -tekens van de
producten of verpakkingen daarvan te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens
op de producten of verpakkingen daarvan aan
te brengen.
ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1.	Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij
derden rusten, behoudt Edix zich alle rechten
van intellectuele eigendom voor ten aanzien
van het ontwerp van de producten, alsmede op
de door haar gevoerde merknamen “EDIX®saddles” en “FRA®”, haar beeldmerken en op de
website of anderszins weergegeven teksten,
beeldmaterialen en andere content van welke
aard dan ook. Het is de wederpartij verboden
deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na
te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te
(doen) openbaren of verspreiden of op welke
andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan
uit de aard of strekking van de overeenkomst,
de eventuele wederverkoopactiviteiten van de
wederverkoper c.q. het normale gebruik van de
website voortvloeit.
2.	Een aan de wederpartij toerekenbare schending
van het bepaalde in het vorige lid, geeft Edix het
recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de
inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de

aard en omvang van de inbreuk vast te stellen
schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1.	Klachten met betrekking tot de uitvoering van
de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 6 en 7, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht
aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Edix.
2.	Bij Edix ingediende klachten worden binnen een
termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere
verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn
van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer
de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
3.	Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan
worden opgelost, kan de consument het geschil
voorleggen aan de geschillencommissie via het
ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN
1.	Edix is te allen tijde gerechtigd deze algemene
voorwaarden te wijzigen, met dien verstande
dat een wijziging van deze algemene voorwaarden geen betrekking heeft op reeds tot stand
gekomen overeenkomsten. Eventueel gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing
op overeenkomsten die tot stand komen nadat Edix de gewijzigde algemene voorwaarden
uitdrukkelijk aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld.
2.	Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen
partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.	Partijen zullen niet eerder een beroep doen op
de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4.	Voor zover de wet daarvan onder de gegeven
omstandigheden van het geval niet dwingend
afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter
binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Edix aangewezen om van eventuele
gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
5.	
Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene
voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg
van de daarin opgenomen bedingen.
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