ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Begripsbepaling, diensten en partijen
1. PPHO: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid het Professioneel
Platform Hippische Ondernemers B.V. die diensten aanbiedt ter ondersteuning van haar
klanten bij het voeren van hun onderneming. Hierna te noemen PPHO. Deze
ondersteuning wordt de klanten van PPHO aangeboden in de vorm van abonnementen
en overige dienstverlening en ondersteuning.
2. Gebruiker: klant van PPHO in de hoedanigheid van hippische ondernemer
3. Wederpartij: de klant van gebruiker, zijnde een natuurlijk persoon (consument) of een
rechtspersoon.
4. Paard: paard of pony
5. Zaken en goederen: zaken en goederen ten behoeve van de klant van de hippische
ondernemer
6. Schriftelijk: dit kan zijn per post, fax of e-mail
7. Reglement: huis/gedragsregels en veiligheidsvoorschriften die op enige wijze aan de
klant ter hand gesteld zijn. Deze terhandstelling kan geschieden door het ophangen van
deze huis/gedragsregels en veiligheidsvoorschriften op een duidelijke voor de klant
waarneembare plaats of door het overhandigen van een schriftelijk exemplaar van deze
huis/gedragsregels en veiligheidsvoorschriften aan de klant.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn volledig van toepassing op iedere overeenkomst
tussen gebruiker en ieder van zijn/ haar klanten, hierna te noemen “de wederpartij”, die
gebruiker in het kader van de uitoefening van zijn/haar bedrijf is aangegaan, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op elke door gebruiker
gesloten overeenkomst met een wederpartij, waarvoor gebruiker bij de uitvoering
hiervan gebruik maakt van de diensten van derden ofwel derden hierbij dienen te
worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor alle huidige en
toekomstige medewerkers van gebruiker.
4. De toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van de wederpartij of andere
voorwaarden in welke hoedanigheid dan ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen,
waardoor slechts de algemene voorwaarden van gebruiker van kracht zijn.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige
bepaalde in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en de
wederpartij zullen dan in overleg een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel, de inhoud
en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
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Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
1.De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij komt tot stand door een schriftelijk
aanbod van gebruiker, voorzien van een dagtekening met een geldigheidsduur van twee
maanden, en een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod door de wederpartij. Naast
dit schriftelijke aanbod ontvangt de wederpartij tevens deze algemene voorwaarden.
2. De overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.
3. De kern van de prestaties wordt nauwkeurig omschreven in de overeenkomst, waarbij
een opgave van de prijs wordt gedaan en de opzeggingsmogelijkheden van de klant
worden omschreven en tevens de vervaldatum en de wijze van betaling wordt vermeld.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde
zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij gebruiker derhalve schriftelijk in
gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.
5.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Gebruiker heeft bij het uitvoeren van de
overeenkomst een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
6. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker
is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
8. De wederpartij, diens aanverwanten of personen die hij/zij meebrengt op het erf en in
het bedrijf van gebruiker, dienen de gedragsregels die in het reglement van het bedrijf
van gebruiker zijn opgenomen, na te leven. Een schriftelijk exemplaar/kopie zal bij het
sluiten van de overeenkomst door gebruiker aan de wederpartij worden overhandigd.
Tussentijdse wijzigingen van dit reglement door gebruiker is mogelijk. Deze wijzigingen
zullen steeds aan de wederpartij bekend worden gemaakt, die het recht heeft om de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
een maand, indien hij/zij niet akkoord gaat met de wijzigingen.
9. Binnen 14 dagen moet de wederpartij, nadat hij/zij bekend is met een klacht of gebrek
of hiermee bekend had kunnen zijn, deze klacht of dit gebrek, met betrekking tot de
uitvoering van de overeenkomst, schriftelijk melden aan gebruiker. De klacht of het
gebrek moet op heldere wijze omschreven zijn, zodat gebruiker ook daadwerkelijk
begrijpt waar de klacht over gaat.
Artikel 4. Prijsstijging
1. Indien gebruiker met de wederpartij een vast honorarium of vaste prijs
overeengekomen is, dan is gebruiker 1 keer per jaar gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs. Tevens is gebruiker te allen tijde gerechtigd tot verhoging van
dit honorarium of deze prijs, mits de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in
een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
2. Gebruiker zal deze prijsverhoging drie maanden van te voren schriftelijk aan de
wederpartij mededelen. Indien de wederpartij niet akkoord gaat met deze prijsstijging
is hij/zij gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De opzegtermijn
voor de wederpartij van de overeenkomst bedraagt in dit geval een maand, waarbij de
opzegging geschiedt voor de eerste kalenderdag van de opvolgende maand.
3. Indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij, zijnde een consument, die een beroep
toekomt op titel 5 afdeling 3 van boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij gebruiker alsdan alsnog bereid is om de
overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
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Artikel 5. Levering zaken en eigendomsvoorbehoud
1. Het door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde blijft te allen tijde
eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met gebruiker
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door gebruiker geleverde, dat ingevolge lid 1. van deze bepaling, onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is
gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over
op het moment waarop zaken aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.
4. Voor het geval gebruiker haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan gebruiker en door gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden, waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en deze terug te
nemen.
Artikel 6. Garantie en verjaringstermijn
1. De zaken die door gebruiker geleverd worden, voldoen op het moment van levering aan
de gebruikelijke normen en eisen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2.Indien de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen
consument is, is de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie gelijk aan de
garantietermijn, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders wordt vermeld.
3.Indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik, oneigenlijk gebruik, gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag van de zaken of onderhoud daaraan door de
wederpartij, of derden, waardoor een gebrek is ontstaan als gevolg hiervan, komt
iedere vorm van garantie te vervallen. Dit geldt tevens indien, de wederpartij of derden
zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, wijzigingen aan de zaak hebben
aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen. Tevens komt de wederpartij geen
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van
omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van gebruiker liggen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera.
4.Op het moment dat de zaken aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld, is de
wederpartij, indien deze handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en geen
consument is, gehouden om het geleverde te onderzoeken. De wederpartij hoort tevens
te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen
na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare
gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Indien de kopende
partij een consument is niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
dient deze binnen bekwame tijd te klagen.
De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen om een klacht te kunnen
onderzoeken.
5.Indien na tijdige reclamatie vaststaat dat een zaak gebrekkig is, zal gebruiker de
gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, of indien
retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, vervangen of zorgdragen voor herstel
daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In
geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan gebruiker
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te retourneren en het eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen, tenzij gebruiker
anders aangeeft.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor
ontstane kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, die gebruiker heeft moeten
maken volledig voor rekening van de wederpartij.
7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging,
inclusief administratie, verzend en voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening
gebracht worden.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering
van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
Artikel 7. Opschorting, ontbinding, recht van retentie en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst,
de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, mits de
tekortkoming in de nakoming dit rechtvaardigt, of indien gebruiker op basis van haar te
kennis gekomen informatie, goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij de
verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, of indien door de vertraging aan
de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat zij de
overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker
kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien de ontbinding van de overeenkomst aan de wederpartij toerekenbaar is, is
gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de door hem/haar geleden schade, daaronder
begrepen de kosten die daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt, dan is
gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden.
6. Indien de wederpartij tekortschiet in een opeisbare verbintenis van de overeenkomst en
deze tekortkoming de terughouding rechtvaardigt, is gebruiker bevoegd tot
terughouding van een goed van de wederpartij en gebruik te maken van zijn
retentierecht.
7. Gebruiker heeft indien het verzuim van de wederpartij langer dan 6 maanden duurt bij
het nakomen van de opeisbare verbintenis van de overeenkomst, naast en buiten het
retentierecht om, na het ontvangen van een volmacht tot verkoop van het paard van de
wederpartij, zonder dat hier tussenkomst van een rechter voor nodig is, het recht om
het paard van de wederpartij te koop aan te bieden aan meerdere gegadigden, te
weten minimaal twee, waarvan tenminste één, een erkend paardenhandelaar is, en
tegen het hoogste bod, namens en voor rekening en risico van de wederpartij te
verkopen, waarbij gebruiker de prijs waarvoor het paard verkocht wordt, mag
verrekenen met de nog openstaande vorderingen en gemaakte kosten, die gebruiker
heeft op de wederpartij. Gebruiker zal uiterlijk één maand voor de geplande datum van
de verkoop van het paard, schriftelijk aan de wederpartij laten weten dat hij
voornemens is om het paard te verkopen.
8. Wat het paard betreft verleent de wederpartij, aan gebruiker een onvoorwaardelijke
volmacht tot verkoop van het paard, waardoor gebruiker beschikkingsbevoegd is om
Algemene voorwaarden voor klanten van PPHO B.V. september 2014

het paard voor rekening en risico van de wederpartij te verkopen en te leveren. Indien
de wederpartij een betalingsachterstand heeft van twee maanden jegens gebruiker,
dient de wederpartij de bovengenoemde volmacht, voorzien van een diens
handtekening aan gebruiker af te geven. Naast deze volmacht overhandigt de
wederpartij, het officiële koopcontract van het paard aan gebruiker en een bewijs van
een eventuele inschrijving van de wederpartij, als eigenaar van het paard, in het
paardenstamboek van het paard. Dit officiële koopcontract moet alle benodigde
gegevens van de wederpartij bevatten en de benodigde gegevens van het paard,
waaruit blijkt dat de wederpartij daadwerkelijk eigenaar is van het desbetreffende
paard. Tevens moet het contract voorzien zijn van een handtekening van de wederpartij
en de verkoper, waaruit blijkt dat beide partijen destijds hebben ingestemd met de
verkoop van het paard en het paard eigendom is geworden van de wederpartij. De
wederpartij vrijwaart gebruiker van alle aanspraken die derden op het desbetreffende
paard hebben bij de verkoop van het paard, en is dan ook in eigen persoon
schadeplichtig jegens hen.
9. Indien de handhaving van deze volmacht in de gegeven omstandigheden van het geval
onredelijk bezwarend zou zijn voor de wederpartij, kan de verlening van de volmacht
door de wederpartij worden herroepen door toezending van een schriftelijke verklaring
van de wederpartij, waarin deze onredelijk bezwarendheid van de handhaving van de
volmacht voldoende wordt onderbouwd.
10. Indien achteraf toch mocht blijken dat de wederpartij geen eigenaar is van het
desbetreffende paard, terwijl gebruiker dit op grond van de mededelingen van de
wederpartij mocht verwachten, dan is de wederpartij in het geval er sprake is van het
verzuim, zoals genoemd in lid 7 van dit artikel, in elk geval een direct opeisbare boete
verschuldigd aan gebruiker, die gelijkstaat aan het verkoopbedrag van het paard. Dit
bedrag wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde bedrag van de geboden
bedragen van de drie handelaren, die voor de verkoop van het paard zijn benaderd.
11. Gebruiker kan per aangetekende brief de overeenkomst met de wederpartij direct
opzeggen, indien door gedragingen van de wederpartij, diens aanverwanten of
personen die hij meebrengt op het erf van gebruiker, het welzijn van de omgeving of
van anderen en diens zaken, in ernstige of minder ernstige mate wordt aangetast, of
indien de wederpartij, diens aanverwanten of personen die hij meebrengt op het erf van
gebruiker, de regels van het reglement, de verplichtingen die voortvloeien uit de
overeenkomst en de algemene voorwaarden, in een dergelijke mate niet naleven, dat
opzegging van de overeenkomst door gebruiker gerechtvaardigd is, of indien de
wederpartij of diens aanverwanten in een dergelijke mate voor overlast zorgen op het
terrein van gebruiker, waardoor gebruiker of een derde materiële en immateriële schade
lijdt, in ernstige of minder ernstige mate.
12. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen de wederpartij en gebruiker is de
wederpartij gehouden met medeneming van al zijn eigendommen het bedrijf/terrein
van gebruiker te verlaten. Indien de wederpartij bij de ontruiming van zijn
eigendommen op enige wijze schade veroorzaakt dan is hij/zij hiervoor aansprakelijk.
13. De wederpartij kan tussentijds een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk
opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij de
wederpartij nog openstaande vorderingen heeft bij gebruiker of bij derden. Opzegging
van de overeenkomst is dan pas mogelijk indien de wederpartij al haar openstaande
vorderingen heeft betaald, tenzij gebruiker door het aangaan van de desbetreffende
verplichting met de wederpartij onredelijk gehandeld heeft.
Artikel 8. Annulering, wijziging van de overeenkomst door de wederpartij of
gebruiker.
1. Indien de wederpartij zonder afmelding van minstens 48 uur van te voren niet
verschijnt op een afspraak met gebruiker, waarvoor een datum en een tijdstip is
overeengekomen, is gebruiker bevoegd om het overeengekomen bedrag voor de te
verlenen diensten van gebruiker aan de wederpartij door te factureren
2. Gebruiker hanteert bij de verhuur van een accommodatie aan de wederpartij de
volgende annuleringsregeling:
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•

•

•

•

Bij annulering door de wederpartij van meer dan een maand van te voren voor de
datum van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan gebruiker geen
enkele vergoeding verschuldigd.
Bij annulering door de wederpartij van minimaal 15 dagen of meer van te voren,
voor de datum van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan
gebruiker 20% van de afgesproken huurprijs verschuldigd.
Bij annulering door de wederpartij van minimaal 8 dagen of meer van te voren, voor
de datum van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan gebruiker
40% van de afgesproken huurprijs verschuldigd.
Bij annulering door de wederpartij van minimaal 4 dagen of meer van te voren, voor
de datum van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan gebruiker
65% van de afgesproken huurprijs verschuldigd.
Bij annulering door de wederpartij van minimaal 48 uur van te voren, voor de datum
van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan gebruiker 80% van
de afgesproken huurprijs verschuldigd.

Bij annulering door de wederpartij van 24 uur of minder van te voren voor de datum
van de uitvoering van de overeenkomst, is de wederpartij aan gebruiker 100% van
de afgesproken huurprijs verschuldigd.
Indien de wederpartij zich niet op de eerste dag van de reservering voor 18:00 bij
gebruiker heeft gemeld, mag gebruiker de reservering van de accommodatie als
vervallen beschouwen en blijft onverminderd de annuleringsregeling van lid 2 van dit
artikel van toepassing.
Gebruiker heeft bij onvoldoende aanmeldingen of onvoldoende mankracht bij een
groepsactiviteit, zonder dat gebruiker enige vergoeding aan de wederpartij verschuldigd
is, het recht om de reservering met betrekking tot de groepsactiviteit te annuleren en
de groepsactiviteit geen doorgang te laten vinden.
Indien de wederpartij een accommodatie heeft gereserveerd bij gebruiker dan is
gebruiker bevoegd een andere accommodatie hiervoor in de plaats aan de wederpartij
ter beschikking te stellen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden van het geval niet
redelijk zou zijn naar de wederpartij en dit als onredelijk bezwarend moet worden
beschouwd. De wederpartij heeft in dit geval het recht om de overeenkomst direct te
ontbinden/beëindigen.
Indien gebruiker gegronde redenen heeft om aan te nemen dat hij bij het sluiten van de
overeenkomst die aan de reservering ten grondslag ligt, niet daadwerkelijk op de
hoogte was van de daadwerkelijke intentie van het gebruik van de wederpartij en onder
deze voorwaarden de reservering nooit afgesloten zou hebben, is gebruiker bevoegd om
de reservering direct te annuleren of om de overeenkomst terstond op te zeggen,
zonder dat gebruiker aan de wederpartij enige vergoeding hiervoor dient te betalen.
Indien de uitvoering van de overeenkomst in dit geval reeds is aangevangen dan is de
klant gehouden tot vergoeding van de reeds door hem genoten prestaties en vervalt
zijn betalingsverplichting voor het overige gedeelte van de overeenkomst.

•
3.

4.

5.

6.

Artikel 9. Paarden, dierenarts en vervoersmiddelen voor paarden
1. Het paard van de wederpartij moet conform de Europese en nationale wet en
regelgeving terzake de identificatie en registratie van paarden, voorzien zijn van een
chip (transponder) en geregistreerd staan in een daarvoor bestemde database. Het
originele paardenpaspoort dient te alle tijden bij het paard aanwezig te zijn en
voorafgaande aan de stalling van het paard aan gebruiker overhandigd te worden, die
deze dan zorgvuldig voor de wederpartij zal bewaren voor zolang de
stallingsovereenkomst duurt. De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de
afgifte van het paardenpaspoort. Het slechts afgeven van een kopie van het
paardenpaspoort aan gebruiker is in dit geval niet voldoende en derhalve niet
toegestaan.
2. Een paard wordt alleen in overleg met gebruiker gestald op diens terrein. Indien de
wederpartij de intentie heeft om zijn paard te verkopen en deze te vervangen voor een
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ander paard, dan gaat dit altijd in voorafgaand overleg met gebruiker.
3. De wederpartij heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het verrichten van
alle benodigde handelingen om aan de bovengenoemde wet en regelgeving in lid 2 van
dit artikel te voldoen en vrijwaart gebruiker voor alle aanspraken en schade die
gebruiker lijdt als gevolg van de niet naleving door de wederpartij van deze
regelgeving. Mocht het zo zijn dat er toch sprake is van schending van deze regelgeving
door de wederpartij dan is deze gehouden om de schade die hieruit voortvloeit zoveel
mogelijk te beperken.
4. Het inschakelen van een dierenarts voor de behandeling van het paard van de
wederpartij gebeurt in principe altijd in overleg met de wederpartij, tenzij er sprake is
van een noodgeval, waarbij het paard snel medische verzorging nodig heeft. In dit
geval is gebruiker zelfstandig bevoegd om een dierenarts in te schakelen en het paard
de nodige medische zorg te bieden. Alleen gebruiker is in deze situatie bevoegd om te
beoordelen of er sprake is van een medische noodsituatie voor het paard. De
wederpartij zal in dit geval de kosten voor de veterinaire verzorging aan gebruiker
vergoeden.
5. Indien er een besmettelijke dierziekte heerst, is gebruiker bevoegd om in overleg met
zijn dierenarts voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van de insleep en
verspreiding van besmettelijke dierziekten.
6. Uitsluitend door en namens de wederpartij wordt in overleg met gebruiker een trailer
en/of een overig vervoermiddel gestald op de door gebruiker hiervoor aangewezen
plaats. Gebruiker heeft het recht om bij permanente stalling, hiervoor een vergoeding
te vragen aan de wederpartij.
7. Het tijdelijk parkeren van trailers, personenauto’s en overige vervoersmiddelen is
mogelijk op de daartoe bestemde parkeerplaatsen op het terrein van gebruiker.
8. De wederpartij dient zelf het risico te verzekeren voor diefstal en schade aan de
vervoersmiddelen die hij stalt op het terrein van gebruiker. Tevens dient de wederpartij
zelf te zorgen voor passende beveiliging tegen diefstal of mogelijke
schadetoebrengende oorzaken. Gebruiker is niet aansprakelijk voor diefstal of schade
aan de op zijn terrein gestalde vervoersmiddelen van de wederpartij.
Artikel 10. Overmacht en opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
wederpartij indien gebruiker daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn/haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen.
Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker haar
verbintenis had moeten nakomen.
3. Onder overmacht wordt ook verstaan een ziekte-epidemie waardoor de lessen van
gebruiker geen doorgang kunnen vinden, omdat dit teveel gezondheidsrisico’s voor de
paarden van gebruiker teweeg brengt. Gebruiker is op dit moment te alle tijden
bevoegd om te bepalen of de paardrijlessen wel of geen doorgang vinden. In dit geval
is gebruiker niet gehouden om de wederpartij het verschuldigde lesgeld terug te
betalen en blijft de wederpartij gedurende de periode van de lesovereenkomst betaling
van het lesgeld verschuldigd. Indien er sprake is van een acuut en ernstig
besmettingsgevaar is gebruiker bevoegd om het paard van de wederpartij zo dusdanig
te stallen dat verdere besmetting en uitbreiding van de epidemie zoveel mogelijk
beperkt kan worden.
4. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit
de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
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het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5. Indien gebruiker wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf de verhuurde ruimte zelf
nodig heeft, of indien gebruiker zijn/haar bedrijf beëindigd of indien gebruiker als
gevolg van overheidsmaatregelen gedwongen wordt de terbeschikkingstelling van de
verhuurde ruimte te beëindigen of voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet
van gebruiker kan worden gevergd, kan gebruiker een overeenkomst voor onbepaalde
tijd met de wederpartij schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn
van een maand.
Artikel 11. Betaling, waarborgsom en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door
gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk
anders door gebruiker is aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Ter zekerheidstelling van gebruiker is gebruiker gerechtigd om een waarborgsom te
vragen van de wederpartij ter hoogte van het bedrag dat aan de vordering ten
grondslag ligt. Indien het een overeenkomst voor onbepaalde tijd betreft, is de
waarborgsom gelijk aan het te betalen maandbedrag. Partijen kunnen uitdrukkelijk
schriftelijk van deze voorwaarde afwijken.
3. Aan het einde van de overeenkomst dient deze waarborgsom te worden terugbetaald
aan de wederpartij, tenzij gebruiker het recht heeft deze waarborgsom te verrekenen of
deels te verrekenen met hetgeen de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst aan
hem/haar verschuldigd is.
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf dat moment de
wettelijke rente verschuldigd aan gebruiker over het openstaande bedrag van de
vordering. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
5. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren zonder in verzuim te
komen, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.
6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien
gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in
aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens
op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd
Artikel 12. Aansprakelijkheid gebruiker
1.Indien de wederpartij waarmee gebruiker een overeenkomst heeft gesloten handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf en geen consument is, is gebruiker in geen geval
aansprakelijk voor; schade aan paarden en goederen van de wederpartij, schade
veroorzaakt door diefstal van paarden en goederen, schade veroorzaakt door
ongevallen op het terrein van gebruiker, schade veroorzaakt door het gebruik van
paarden en goederen van gebruiker en schade die door een door gebruiker gebrekkige
uitvoering van de overeenkomst of door gebreken aan de door gebruiker geleverde
zaken is toegebracht aan de wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van gebruiker en dit in de gegeven omstandigheden van het
geval onaanvaardbaar zou zijn. Mocht gebruiker toch op enige wijze aansprakelijk zijn
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dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Mocht bij tussenkomst van een rechter door de rechter bepaald worden dat lid 1 van
art. 9 in de gegeven omstandigheden van het geval onredelijk bezwarend is, dan blijven
de overige leden van dit artikel onverminderd van kracht en is de aansprakelijkheid van
gebruiker beperkt tot hetgeen in lid 2 t/m het laatste lid van deze bepaling is geregeld.
3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of toegebracht aan zaken en
goederen van een ander, die hij op dat moment beheert, bewaart, gebruikt, bewerkt,
behandelt, of op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook, onder zich heeft.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke dan aard ook, die is ontstaan
doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
5. Gebruiker is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij
lijdt als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften die gelden op het
terrein van gebruiker of het niet naleven van instructies die gebruiker de wederpartij
met betrekking tot de veiligheid gegeven heeft.
6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is de aansprakelijkheid
van gebruiker beperkt tot het bedrag dat is overeengekomen tussen gebruiker en de
wederpartij voor uitvoering van de overeenkomst, tenminste tot dat gedeelte van de
overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij die is toegebracht door
diens ondergeschikten of ingeschakelde derden of door zaken van derden, bij de
uitvoering van de overeenkomst.
8. Gebruiker is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zover deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte
schade wordt verstaan; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie.
10. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
waarvoor gebruiker zich in redelijkheid heeft kunnen verzekeren en tot het
daadwerkelijke bedrag van de schade-uitkering van de verzekering. Dit bedrag wordt
verminderd met het bedrag dat wordt uitgekeerd door de ongevallenverzekering van de
wederpartij met beperkte dekking en uitkering.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van gebruiker of haar
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 13. De wederpartij, verzekering en diens aansprakelijkheid.
1. De wederpartij is jegens gebruiker aansprakelijk voor schade die door hem, zijn
gezinsleden en zijn dieren is toegebracht door een doen of nalaten in strijd met de
maatschappelijke verkeersopvattingen of op basis van een kwalitatieve
aansprakelijkheid.
2. De wederpartij is verplicht om zijn paard(en) en zijn andere overige eigendommen te
verzekeren tegen diefstal, brand en alle overige schade. Tevens dient hij een wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, en deze in stand te houden, waarin
de aansprakelijkheid voor schade toegebracht door de eigen energieke gedraging van
het paard, uitdrukkelijk is meeverzekerd. Middels deze verzekering zal de wederpartij
gebruiker vrijwaren voor schade die door toedoen van zijn paard(en), gezinsleden en
zijn overige eigendommen is toegebracht aan derden.
Artikel 14. Intellectuele eigendom
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1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker
het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 16. Uitleg algemene voorwaarden
1. Partijen sluiten elk internationaal verdrag met betrekking tot de koop van roerende
zaken uitdrukkelijk uit.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.
3. Indien een bepaling van een overeenkomst van gebruiker in strijd is met een bepaling
uit deze algemene voorwaarden, is de bepaling uit de overeenkomst van toepassing.

Algemene voorwaarden voor klanten van PPHO B.V. september 2014

