
ALGEMENE VOORWAARDEN 

HORSE • TAXI • SERVICE 

 
DEFINITIES 

1. Opdrachtbevestiging: Vervoersovereenkomst waarbij Stal van der Woude en de opdrachtgever zich 
verbinden tot het vervoer van paarden/pony’s over de weg. 

2. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Stal van der Woude. Dit is en natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die mondeling, schriftelijk of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen 
maken van de door Stal van der Woude aangeboden Horse • Taxi • Service. 

ALGEMEEN 

1. Stal van der Woude kan ten allen tijde haar voorwaarden wijzigen en/of aanpassen, mits dit in 
overeenstemming is met het toepasselijke recht. De actuele Algemene Voorwaarden worden op onze 
website gepubliceerd en met de opdrachtbevestiging toegestuurd. 

2. U dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Dit is een 
wettelijk verplichting. 

3. Bij vervoer naar of van Duitsland moet het paard in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring, deze 
kan worden aangevraagd bij de VWA, een geschreven verklaring van een dierenarts is niet voldoende. 
Wij rijden beslist niet zonder deze verklaring, omdat bij controle de paarden in beslag genomen kunnen 
worden. 

4. Bij ondertekening/betaling van de opdrachtbevestiging accepteert u onze Algemene Voorwaarden. 
5. Opdrachtgever is gehouden alle door Stal van der Woude verlangde gegevens en informatie naar 

waarheid te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en 
omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van het transport te 
verstrekken aan Stal van der Woude. 

6. Bevestiging van de vervoersovereenkomst: De vervoersovereenkomst wordt slechts dan geacht door 
ons aanvaard te zijn, wanneer wij een schriftelijke bevestiging met algemene voorwaarden aan u 
hebben toegestuurd (na uw ondertekening van de overeenkomst) en de betaling van het 
overeengekomen bedrag hebben ontvangen. 

UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENING 

1. Stal van der Woude zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. De dienstverlening 
door Stal van der Woude richt zich uitdrukkelijk alleen tot de opdrachtgever van Stal van der Woude 
en niet tot betrokken derden. 

2. De afgesproken tijden van laden en lossen zijn streeftijden en dienen ter indicatie. U kunt ons dus nooit 
wachtgeld of dergelijke in rekening brengen. 

3. Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen. Uiteraard kunnen wij ook in uw opdracht 
assisteren bij het laden van uw paard/ het paard voor u laden. Stal van der Woude checkt voorafgaand 
aan het vervoer of het paard goed staat en alle vergrendelingen correct vastzitten. 

 
KOSTEN EN TARIEVEN 

1. Stal van der Woude is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien blijkt dat er uitloop in de tijd 
van de overeengekomen dienstverlening van toepassing is. Dit wordt na afloop met de opdrachtgever 
overlegd en verrekend. 

2. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door deze 
voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden.  

3. Tenzij anders vermeld, zijn onze tarieven berekend op levering vanaf onze trainingslocatie in 
Woudenberg en daar naar terug. 

4. Over alle tarieven geldt een btw-tarief van 21%. 
 
 
 



 
ANNULERING 

1. Een vervoersovereenkomst is bindend. Er wordt een auto met chauffeur voor u gereserveerd. 
2. Bij annulering tot 24 uur vóór het overeengekomen transporttijdstip wordt het starttarief van € 25.- 

in rekening gebracht. 
3. Voor annulering van een opdracht binnen 24 uur vóór het overeengekomen transporttijdstip wordt 

minimaal € 50,- in rekening gebracht (met wellicht andere kosten / in overleg). Bij ziekte van de te 
vervoeren paarden of ziektes op stal waarbij niet vervoerd mag worden, dient bij annulering een 
dierenartsverklaring overlegd te worden. Alleen dan zullen de ritkosten vrij gescholden worden. 

4. Wij mogen paarden weigeren die ziek, drachtig, ernstig kreupel zijn, schimmel of een andere 
besmettelijke aandoening hebben of ernstig verkouden zijn en naar onze inschatting niet vervoerd 
dienen te worden. Wordt dit geconstateerd bij aanvang van het transport, zonder melding van de 
opdrachtgever vooraf, dan is de volledige betaling van de ritprijs als zijnde volledig gereden transport 
verschuldigd. 

5. Wij behouden ons het recht voor om ter plaatse te beslissen om een transport te weigeren als uw 
paard naar ons oordeel moeilijk te vervoeren en/of te laden is. Of geen goede conditie heeft voor het 
transport. De berekende transportkosten worden niet door ons gestorneerd. 

6. Wanneer een paard ook door ons niet geladen kan worden blijft de betalingsverplichting bestaan, Stal 
van der Woude heeft een inspanningsplicht en geen resultaatverplichting. Wij zullen er alles aan doen 
het vervoer op een goede wijze te realiseren. 

AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 

1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is. 
2. Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen vervoersdatum, - 

en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen 
schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze 
wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van 
datum of tijd af te wijken. Te denken aan o.a., weersomstandigheden, defect geraken van materieel of 
door ziekte van de chauffeur. 

3. Stal van der Woude is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel 
of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, die niet is te 
wijten aan haar verwijtbare schuld. 

4. In geval van overmacht aan de zijde van Stal van der Woude worden haar verplichtingen opgeschort. 
5. Paarden en Pony’s worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever. Alle schade aan dieren die 

tijdens transport ontstaat, valt onder het risico van de opdrachtgever. Wij adviseren dan ook zelf een 
transportverzekering voor uw te vervoeren paarden/ pony’s af te sluiten. 

6. Als opdrachtgever bent u altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door 
het paard aan het voertuig wordt aangebracht. 

7. Schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Als uw paard bijvoorbeeld 
tijdens het laden tegen een naastgelegen auto komt, bent uzelf verantwoordelijk. 

8. Hulppersonen van Stal van der Woude, welke meehelpen in de opdracht, kunnen nooit aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade aan mens of dier. 

BETALING 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het overeengekomen vervoersbedrag voorafgaand 
aan de dienst te worden voldaan. 

2. Indien het transport zoals hierboven vermeld niet voorafgaand aan de dienst is voldaan behoudt Stal 
van der Woude zich het recht het transport op te schorten tot aan betaling.  

TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing.  

 
 
 
 
 



BIJZONDERE BEPALINGEN TER ZAKE OVEREENKOMST 

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een 
opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de 
bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer 
te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 

2. Middels ondertekening van de overeenkomst en het betalen van de factuur bevestigd u bekend en 
akkoord te zijn met het in deze Algemene Voorwaarden gestelde.  

TRANSPORT / ALGEMEEN RISICO 

1. De wijze van transport wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, 
door ons als deskundige bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de opdrachtgever alle risico 
in deze op zich, inclusief schuld / schade/nalatigheid van de vervoerder. 

2. Onder de onder boven genoemde schade vallen alle schades aan zowel paard, materieel, chauffeurs, 
als ook schades aan derde. 

BETALING 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling middels bankoverschrijving/betaalverzoek 
voorafgaand aan de dienst te geschieden. 
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