
TARIEVEN STAL VAN DER WOUDE 2022 
 
 
HORSE • TAXI • SERVICE 
 
Stal van der Woude verzorgt graag voor u het vervoer van uw sport paard en /pony s , op een 
betrouwbare en rustige wijze, voor bijvoorbeeld 
 

• een bezoek aan de kliniek 
• deelname aan een wedstrijd/concours wij kunnen ook uw dressuurproef voorlezen  
• verhuizing naar een nieuw adres / opfok / tijdelijk verblijf 
• een heerlijke vakantie samen met uw paard 
• een keuring ook merrie met veulen mogelijk  
• een fijne buitenrit in een andere omgeving 
• ophalen/wegbrengen bij koop/verkoop 
• e.a. wensen. 

 
in heel Nederland | max. 2 paarden tegelijk 
 
 
TARIEVEN EN AFSPRAKEN 
 
 

TARIEVEN exclusief 21% BTW  
 

• START TARIEF 1e paard 
€ 25,00 max. half uur laden/lossen  

 
• 2e paard / zelfde adres 
€ 20,00 max. half uur laden/lossen  

 
 

• KM TARIEF 
Door de hoge brandstofprijzen in 2022 zijn wij genoodzaakt het tarief te verhogen van 
€ 0,85 /KM naar € 0,95 /KM. Afstand wordt berekend vanaf onze trainingslocatie te  
Woudenberg. 
 

 
• REIS- & WACHT TARIEF 
Voor de reis- en wachttijd rekenen wij € 15,00 p/uur afgerond op halve uren / langere 
reis/wachttijd dan overeengekomen wordt achteraf besproken en verrekend



AFSPRAKEN 
 
• Tijdens het vervoer is uw paard bij ongeval verzekerd. Mocht uw paard tijdens het laden of           
gedurende de rit, buiten ons toedoen, zich blesseren of schade toebrengen aan onze vrachtwagen 
of derden, dan valt dit onder risico en rekening van de eigenaar van het paard. 
 
• Tot 24 uur van tevoren kan het gereserveerde vervoer kosteloos worden geannuleerd. 
Bij annulering binnen 24 uur vo´o´r aanvang van de rit, zal een vooraf aangegeven bedrag door 
ons in rekening worden gebracht minimaal € 50,00 . 
 
• Bij slechte weersomstandigheden mist/gladheid/storm etc. , hebben wij het recht om het      
transport te annuleren en zullen wij, in overleg met u, een nieuwe transportdatum afspreken. 
 
• Tijdens het transport dient het paspoort van uw paard in onze wagen aanwezig te zijn. 
 
• Het overeengekomen contract dient vo´o´r de vervoersdatum ondertekend in bezit van SvdW 
te zijn. En het overeengekomen factuurbedrag dient vo´o´r de vervoersdatum op onze rekening te 
zijn bijgeschreven. 
 
Voor alle diensten gelden de Leveringsvoorwaarden van Stal van der Woude en Voorwaarden 
Paardenvervoer, welke op onze website te vinden zijn. Prijswijzigingen voorbehouden. 
 

REISVOORBEELD 

Uw paard staat in Doorn en moet in Schalkwijk naar de kliniek, waar u een uur behandeling heeft. 

De kosten bedragen dan:  

Startkosten 1 paard   € 25,00 

Woudenberg- Doorn 11,5 KM / 15 min   € 14,20 

Doorn - Schalkwijk retour 40 KM  / 50 min  € 53,00 *  Eventueel 2e paard mee, zelfde adres 

Doorn - Woudenberg 11,5 KM / 15 min   € 14,20 meerprijs € 20,00 plus de behandeltijd 

Wachttijd 60 min   € 15,00 Voordeel: gedeelde reiskosten 

Totaal   €121,40 
  excl. 21% btw  

 
 
 
 

Wij gaan graag voor/met u op pad 
met uw paard en ! 
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