Algemene Voorwaarden
Paardenkraam- Inseminatie- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en worden van kracht bij reservering
voor opname voor Kraamzorg, Inseminatie- Revalidatie of elke andere reden van opname bij
Paardenkraam- Inseminatie- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”.
Artikel 1: Algemeen
1.1 De Bemi Hoeve c.q. opdrachtnemer
Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die zich bedrijfsmatig bezighoudt met het stallen en
behandelen van pony’s en paarden van derde,welke werkzaamheden ook aan derden uitgegeven
kunnen worden.
De opdrachtnemer behoort zich te houden aan de zorgplicht, opdat paard/pony aan niets zal
ontbreken. De opdrachtnemer is verplicht het welzijn van paard/pony te waarborgen.
1.2 Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer
om de betreffende pony’s/paarden voor hem/haar te stallen en te behandelen.
1.3 Definities
1.3.1 merrie en/of (moederloze) veulens of andere paarden:
In de behandelingsovereenkomst Paarden Kraamzorg of Revalidatie Centrum wordt onder
merrie en/of veulens of andere paarden verstaan het dier zoals gedefinieerd in het opname
formulier.
1.3.2 basis kraamzorg: preventieve verzorging, begeleiding en toezicht op het dier gedurende de
periode dat de merrie hier verblijft, voor, tijdens en na de geboorte van de veulen(s).
1.3.3 Revalidatie: begeleiding en verzorging van paard gedurende periode van revalideren op basis
van revalidatieprotocol
1.3.4 Opfok: huisvesting van (moederloze) veulens
1.3.5 verzorging,voeding, weidegang en toezicht houden, betreffende kraamzorg, revalidatie of in
vakantieperiodes betreffende de weektarieven, vallende buiten basis kraamzorg.
1.3.6 fertiliteitbegeleiding:schouwen met schouw hengstje en/of eicel controle (opvoelen
dierenarts) ter bepaling van het meest geschikte inseminatie moment, insemineren. De Bemi
Hoeve is tevens lid van: Bond van KWPN Hengstenhouders.
1.3.7 aanvullende behandelingen: verzorging en/of veterinaire in- en/of externe onderzoeken
en/of (be)handelingen die niet vallen onder de basis kraamzorg.
1.3.8 opname: opname van de merrie voor de kraamperiode, of een paard/pony voor revalidatie of
vakantie periode bij Paardenkraam- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”.
1.3.9 reservering voor opname: telefonisch, mondeling dan wel schriftelijke principe datum voor
opname voor het dier bij Paardenkraam- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”.
1.4 Algemene voorwaarden
1.4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de
opdrachtnemer met de opdrachtgever worden gesloten, tenzij door de opdrachtnemer van
deze voorwaarden schriftelijk zal worden afgeweken.
1.4.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de opdrachtnemer slechts
verbindend voorzover deze door de opdrachtnemer schriftelijk worden aanvaard.
1.4.3 Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen
van deze Algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Bij een onverhoopt conflict tussen
de Algemene voorwaarden en de voorwaarden van de opdrachtgever zullen de eerste te allen
tijde prevaleren.
Artikel 2. Voorwaarden voor opname.
Aan alle onder Artikel 2 genoemde voorwaarden moet worden voldaan om voor opname in
aanmerking te komen, wanneer aan een of meerdere van in dit artikel genoemde voorwaarden op
opnamedatum niet is voldaan vervalt de overeenkomst en zullen gemaakte kosten aan cliënt in
rekening worden gebracht.
2.1 Ontworming en inentingen:
Om alle paarden te beschermen tegen veel voorkomende ziektes moet het dier goed ontwormd zijn
en goed geënt zijn tegen influenza en tetanus.
2.1.1 influenza en tetanus: geldige basisentingen, tijd tussen de entingen minder dan een jaar en
niet meer dan twee maanden voor de uitgerekende afveulendatum de laatste enting.
Dit moet worden aangetoond door middel van volledig ingevuld vaccinatieboekje en/of
paardenpaspoort.
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2.1.2

ontwormstatus: het dier moet regelmatig ontwormd zijn, (dragende merries de laatste keer
14 dagen voor de uitgerekende datum) met een middel dat tegen alle inwendige parasieten
werkt en uiteraard ook geschikt is voor drachtige merries.

2.2 Opnameformulier/Overeenkomst
De opdrachtgever is verplicht tijdig en juist, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, de
opdrachtnemer schriftelijk te informeren betreffende alle omstandigheden welke van belang kunnen
zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. Voorbeelden zijn:
stalondeugden en gedragsafwijkingen, allergieën, afwijkende foerage, medicijngebruik e.d. Bij
gebreke van tijdige volledige mededelingen, vervalt iedere door de opdrachtnemer gegeven garantie
aan de opdrachtgever. Met andere woorden: een volledig en naar waarheid ingevulde overeenkomst.
2.3 Klinische inspectie bij aflevering:
Opname vindt alleen plaats na het doornemen van de overeenkomst en klinische inspectie door
Astrid, Ad of Dave Beijsens. Is dit alles positief dan kan het dier worden opgenomen.
Artikel 3: Verplichtingen opdrachtgever
3.1 Gedurende het vervoer van paard/pony door De Bemi Hoeve zijn de risico’s voor de
opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever en allen die zich in of in de nabijheid van het stallencomplex bevinden, zijn
verplicht zich te houden aan de aanwijzingen welke van de zijde van de opdrachtnemer dan wel
door het personeel of hulppersonen worden verstrekt.
3.3 De opdrachtgever verklaart een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarin de
aansprakelijkheid voor schade welke door paard/pony aan derden toebrengt is verzekerd.
3.4 Indien opdrachtgever verzuimd heeft om de in artikel 3.3 genoemde verzekering te sluiten blijft
de opdrachtgever persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die wordt toegebracht aan derden
en/of de opdrachtnemer, voor zover die schade onder de dekking van de onder 3.3 bedoelde
verzekering zou zijn gedekt.
3.5 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer tijdig informeren indien, derden paard/pony zullen
bezoeken/halen/brengen.
3.6 De opdrachtgever zal kosten verbonden aan veterinaire behandelingen, hoefsmid, keuringen,
verzekering, afwijkende foerage en transport voldoen en voor zijn/haar rekening te nemen
Artikel 4: Offertes, prijzen en kosten
4.1 Tarievenlijst De Bemi Hoeve: zie bijlage A Tarievenlijst
In de prijs is naast stalling/verzorging inbegrepen: standaard krachtvoer (2 x per dag tot max. 3kg
per dag), standaard hooi/voordroog (hoeveelheid is afhankelijk van periode van weidegang) en
standaard strooisel (stro). Bij afzonderlijk schriftelijke afspraken kan hiervan afgeweken worden.
4.2 Alle offertes en prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders mocht zijn vermeld.
4.3 De kosten verbandhoudend met vereiste veterinaire behandelingen en/of hoefsmid van de
paarden/pony’s van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van de opdrachtgever en
zullen direct door berekend worden.
Artikel 5: Opdrachtaanvaarding
5.1 Indien een overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
ondertekening van de stallingovereenkomst door de opdrachtnemer.
5.2 Werknemers van de opdrachtnemer zijn niet gemachtigd namens deze overeenkomsten te sluiten.
Als zodanig is de opdrachtnemer gerechtigd de via deze personen geplaatste opdracht niet te
accepteren. Binnen 14 dagen dient de opdrachtgever hierover schriftelijk bericht te worden.
5.3 Mondelinge toezeggingen en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer dan wel
hulppersonen binden de opdrachtnemer niet tenzij de toezeggingen en afspraken door hem/haar
schriftelijk zijn bevestigd.
5.4 De opdrachtnemer is te alle tijde gerechtigd de stallingovereenkomst niet te aanvaarden, indien
sprake is van aanwezige stalondeugden en gedragsafwijkingen bij de betreffende paarden/pony’s.
5.5 De opdrachtnemer is gerechtigd in geval ziekte of ongeval of complicaties bij bevalling en
revalidatie van paard/pony, zonder vooraf gaande mededeling aan opdrachtgever, hulp van
deskundigen zoals dierenarts of hoefsmid in te schakelen. De kosten zullen voor rekening van de
opdrachtgever komen.
5.6 De opdrachtnemer draagt zorg voor adequate beveiliging van de stallen en faciliteiten op terrein,
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor diefstal van de eigendommen van de opdrachtgever.

Artikel 6: Wijzigingen in de opdracht
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6.1 Alle wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden,hetzij door opdracht van opdrachtgever,
hetzij doordat de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de
situatie, behoren als extra kosten te worden beschouwd, wanneer ten gevolge van onjuist
verstrekte gegevens hogere kosten ontstaan. De opdrachtnemer is gerechtigd deze bijkomende
kosten naar bij de opdrachtgever in rekening te brengen
6.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de vereiste werkzaamheden, dienen tijdig en schriftelijk ter kennis van de
opdrachtnemer te worden gebracht.
6.3 Indien deze wijzigingen slechts mondeling c.q. telefonisch worden doorgegeven is het risico van
de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
6.4 De opdrachtnemer is gerechtigd door opdrachtgever gewijzigde verlangen niet te aanvaarden.
6.5 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen door middel van een
aangetekende brief indien de in artikel 9 opgenomen betalingscondities niet nageleefd worden
en/of de opdrachtgever de huisregels van de opdrachtnemer niet naleeft.
6.6 Indien de duur en omvang van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer worden uitgebreid, als
de opdrachtgever hiertoe heeft verzocht, geeft deze situatie de opdrachtnemer het recht een aan
de uitloop van de werkzaamheden overeenkomstige vergoeding in uurloon, materiaalkosten en
overige kosten, exclusief BTW, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.7 Wijzigingen en aanvullingen in de opdracht, in opdracht van dierenarts, fysiotherapeut, etc die
ontstaan tijdens het verblijf van paard/pony op De Bemi Hoeve kunnen worden aangegeven op
het daarvoor bestemde formulier.
Artikel 7: Aanvullende behandelingen.
7.1 Na overleg tussen opdrachtgever,opdrachtnemer (eigenaren van “De Bemi Hoeve”) en de
dierenarts van de Bemi Hoeve / dierenarts van eigen keuze, kan tot aanvullende behandelingen
worden overgegaan.
7.2 Indien de dierenarts het naar zijn idee wenselijk dan wel noodzakelijk acht over te gaan tot
noodzakelijke aanvullende behandelingen zal, indien redelijkerwijs mogelijk, vooraf contact
worden opgenomen met cliënt.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan paard/pony overkomen; tenzij opzet
of grove nalatigheid van de zijde opdrachtnemer kan worden aangetoond
8.2 De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade door paard/pony aan derden toegebracht,
voor zover zijn aansprakelijkheidsverzekering hiertegen ingevolge de wettelijke bepalingen
dekking biedt tenzij opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond.
8.3 Evenmin is de opdrachtnemer aansprakelijk voor schade door fouten of verzuim van derden.
Artikel 9: Betalingscondities.
9.1 Bij opname zal in overleg met de Bemi Hoeve een aanbetaling bepaald worden. Alle kosten
worden vervolgens per maand in rekening gebracht.
9.2 Alle facturen van de opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan de
opdrachtnemer te zijn betaald. Over te maken op bankrekeningnummer:NL11RABO0122703111
Indien dit niet geschied binnen de gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de
werkzaamheden op te schorten tot de betaling is voldaan. Wanneer tussen beide partijen een
betaling in termijn is afgesproken en de opdrachtgever blijft in gebreke met tijdige betaling is de
opdrachtnemer gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten tot de termijn is voldaan.
9.3 Bij niet tijdige betaling zijn rente en incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
9.4 De opdrachtnemer heeft het recht te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid verstrekt voor
een nakoming van zijn verplichtingen in het bijzonder de betaling van de overeengekomen
stallingspenningen. De opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, ingeval van opdrachtgevers faillissement en surseance van betaling.
9.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn de penningen betaalt, wordt hij
geacht in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en is hij de wettelijke
rente voor elke maand of een gedeelte daarvan vanaf de datum van de opeisbaarheid van het
factuurbedrag verplicht te betalen.
9.6 Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting is de opdrachtnemer
gerechtigd de overeenkomst te annuleren en het paard op kosten van de opdrachtgever terug te
sturen.
9.7 De opdrachtnemer is gerechtigd bij niet tijdige of onvolledige betaling van de opdrachtgever te
vorderen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, welke door niet betaling zijn
veroorzaakt. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het geldende tarief
van de Nederlandse Orde van Advocaten.
9.8 Extra gemaakte kosten zullen u apart gefactureerd worden en dienen binnen 14 dagen na factuur
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datum te zijn betaald.
Artikel 10: Overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke
omstandigheid, ook al was de omstandigheid bij het tekenen van de overeenkomst
voorzienbaar, welke nakoming van de overeenkomst verhindert.
10.2
Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is opdrachtnemer
gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de opdrachtgever, te
annuleren.
10.3
Indien de overmacht van tijdelijke aard is, is de opdrachtnemer gerechtigd zonder enige
verplichting van schadevergoeding de uitvoering van de overeenkomst op schorten of de
overeenkomst te annuleren en het paard te retourneren aan de opdrachtgever. In het laatste
geval zal binnen 6 maanden na de overmacht de uitvoering van de overeenkomst hervat
worden of de overeenkomst wordt alsnog opgeschort.
Artikel 11: Retentierecht
11.1De opdrachtnemer heeft het recht; indien de opdrachtgever met betrekking tot artikel 9 in
gebreke blijft , op paard/pony het retentierecht uit te oefenen. Gedurende de uitoefening van
het retentierecht zijn de kosten geheel voor de eigenaar.
Artikel 13: Partiele nietigheid
13.1Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins
onverbindend zijn, laat dit onverlet de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.
Artikel 14. Diversen
14.1De ingevulde overeenkomsten, wijzigingen formulier en de tarievenlijst zijn onverbrekelijk
verbonden met deze algemene voorwaarden.
14.2Op alle geschillen is het Nederlands recht van toepassing
14.3Onverminderd de voorgaande bepalingen is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met
de opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst of kennisgeving en zonder deswege
schadeplichtig te zijn te ontbinden of niet verder uit te voeren of deze uitvoering op te
schorten, indien de opdrachtgever in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn
verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld, in een psychiatrische inrichting wordt
opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zulks
onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. Alle hiermede te
maken kosten zijn geheel voor rekening van de opdracht gever.
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