Algemene bedrijfsvoorwaarden transportbedrijf V.o.f. J. Schaap & Zn,
betreffende het transport en bewaarneming van paarden
Op alle werkzaamheden van V.o.f. J. Schaap & Zn – hierna ook te noemen ‘vervoerder’ of ‘bewaarnemer’ - zijn
deze algemene bedrijfsvoorwaarden van toepassing. Op het ‘vervoer’ van paarden zijn aanvullend de niet met
de bedrijfsvoorwaarden strijdige bepalingen uit de Algemene Veevervoercondities (AVVV), steeds de laatst
gedeponeerde versie, van toepassing.
In de toepasselijke voorwaarden staan beperkingen van de aansprakelijkheid van de vervoerder opgenomen. U
wordt geadviseerd een aanvullende (goederentransport)verzekering af te sluiten.

Artikel 1 - Algemeen
1. Al onze aanbiedingen, hoe ook genoemd, zijn vrijblijvend en uitsluitend bedoeld als
uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een overeenkomst komt pas tot stand door
onze opdrachtbevestiging welke te gelden heeft als een aanvaarding.
2. De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
3. Voor immateriële en gevolgschade, alsmede materiële schade toegebracht aan personen
en/of zaken – anders dan die ten vervoer in ontvangst zijn genomen – van opdrachtgever
dan wel derde, is vervoerder niet aansprakelijk.
4. Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven exclusief BTW.
Artikel 2 - Vervoer van paarden
1. Vóór aanvang van het laden dient een paspoort aanwezig te zijn, ongeacht of een paard
gechipt is. Kosten in verband met het niet aanwezig zijn van een paspoort zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht de vervoerder omtrent de paarden alsmede omtrent de
behandeling daarvan tijdig al die opgaven te doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn,
en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor de vervoerder van belang zijn. Zoals,
maar niet uitsluitend, bijzonderheden met het paard, van welke aard dan ook (bijvoorbeeld
medicatie of slechte omgang met mensen), waardoor er gevaar voor mens en / of paard kan
ontstaan.
3. Eventuele onderweg te maken kosten die, ter vrije beoordeling van vervoerder, noodzakelijk
zijn voor het welzijn van het paard zoals extra stalling of een veearts, zijn voor rekening van
de opdrachtgever.
4. Door vervoerder gemaakte wachtkosten in verband met het niet (tijdig) kunnen laden dan
wel (vrijwel) direct kunnen lossen van paarden worden doorbelast tegen € 25,- per uur,
waarbij een deel van een uur gezien wordt als een vol uur.
5. Vervoerder is gerechtigd kosten in rekening te brengen indien de opdrachtgever tijdens loop
van de dienstverlening vraagt om aanpassing van de vervoerovereenkomst.
6. Alvorens de paarden ter beschikking van de vervoerder zijn gesteld is de opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Na
opzegging is de opdrachtgever 75% van de overeengekomen vracht aan de vervoerder
verschuldigd zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Indien geen vracht is
overeengekomen, geldt als zodanig de vracht volgens recht, respectievelijk gebruik,
respectievelijk billijkheid.

7. Indien er een prijsopgave is gedaan op basis van een verzameltransport en er zijn één of
meerdere annuleringen, behoudt vervoerder zich het recht voor om de overeenkomst op te
zeggen. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt
op het ogenblik van ontvangst daarvan, zonder daarbij enige vorm van schadevergoeding aan
opdrachtgever verschuldigd te zijn.
Artikel 3 - Betaling & incasso
1. Voor intracommunautaire betalingen dient opdrachtgever bij opdracht direct een geldig BTW
nummer te verstrekken met tenaamstelling. Voordat de factuur op 0% zal worden
opgemaakt, zal een BTW-validatie worden aangevraagd. Bij een ongeldig BTW nummer,
dient het volledige factuurbedrag inclusief de wettelijk bepaalde BTW te worden voldaan.
Deze BTW regel is uitsluitend van toepassing voor opdrachtgevers buiten Nederland en
binnen de EU.
2. De op ons bankafschrift aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling
aangemerkt.
3. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf factuurdatum. Deze termijn heeft te
gelden als een termijn zoals bedoeld in artikel 83 sub a Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen volledig voor rekening van
de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts – en
procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te
boven gaan. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het totale
factuurbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 150,- per factuur.
Artikel 4 – (Tijdelijke) stalling paarden
1. Stalling (bewaarneming in de zin van Titel 9, Boek 7 Burgerlijk Wetboek) van de paarden
geschiedt uitsluitend voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat de
paarden alle periodieke vaccinaties hebben gehad en ontwormd zijn. Bijkomende kosten
zoals dierenarts en hoefsmid zijn voor rekening van de opdrachtgever. V.o.f. J. Schaap & Zn
transport, in dit verband te noemen ‘bewaarnemer’, is bevoegd zonder opgaaf van redenen
paarden te weigeren alsmede paarden te weigeren die ziek, verkouden, kreupel of drachtig
zijn, dan wel schimmel of andere besmettelijke aandoeningen hebben.
2. Wanneer een paard in de periode van bewaarneming, buiten de schuld van bewaarnemer,
ziek wordt, gewond raakt er een vervoersverbod van kracht is en/of op de stal van
bewaarnemer een besmettelijke ziekte heerst, is bewaarnemer gerechtigd om €25,00 per
dag in rekening brengen voor stalling en verzorging van het paard, exclusief
dierenartskosten, medicatie, dieetvoeding/supplementen e.d.
Artikel 5 - Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde
burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de vestigingsplaats van vervoerder en/of
bewaarnemer is gelegen.
2. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

