Algemene Voorwaarden van Paardenrusthuis Over de Dijk
(www.paardenrusthuis-overdedijk.nl)
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder :
1. bewaarnemer/gebruiker, paardenrusthuis Over de Dijk te Sellingen, hierna te
noemen de opdrachtnemer.
2. bewaargever/opdrachtgever, de wederpartij van bewaarnemer/gebruiker, hierna te
noemen opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, reservering of definitieve stalling
van paard of pony tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze
algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, en ingediend bij kamer van
koophandel te Groningen onder nummer 02087618, en voor zover van deze algemene
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Artikel 3. Offerte of reservering
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes of reservering zijn vrijblijvend, deze
offertes zijn geldig voor de duur van 10 dagen, tenzij anders aangegeven.
Opdrachtnemer is slechts aan deze offerte of reservering gebonden, indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk per post of mail, binnen 10
dagen wordt bevestigd.
2. De genoemde prijzen in deze offerte of reservering zijn inclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de offerte en/of definitieve overeenkomst inzake paardenrusthuis
Over de Dijk met opdrachtgever naar beste inzicht, kennis en in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap. Opdrachtnemer zal het paard of pony van
opdrachtgever een all-in verzorging bieden, tenzij anders overeengekomen en
vastgelegd in de offerte en/of definitieve overeenkomst inzake paardenrusthuis Over
de Dijk. Deze all-in verzorging houdt in dat voor een vast bedrag de volgende kosten
zijn inbegrepen : verzorging, voer, strooisel box, stalling, weidegang. Alle overige
kosten zijn voor de bewaargever. Opdrachtnemer zal in vooraf overleg met
opdrachtgever de nodige voorzieningen treffen voor een goede verzorging van zijn of
haar paard of pony.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst inzake
paardenrusthuis Over de Dijk dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zijn onder andere de hoefsmid,
de dierenarts, de paardentandarts.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle medische gegevens, waarvan
opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst inzake paardenrusthuis Over de Dijk, tijdig en volledig aan
opdrachtnemer worden verstrekt.
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4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheden en/of onvolledigheden door
opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 5. Contractduur, uitvoeringstermijn
De overeenkomst inzake Paardenrusthuis Over de Dijk, gaat in op de dag van binnenkomst
van paard of pony en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 6. Wijzigingen in overeenkomst inzake paardenrusthuis Over de Dijk
1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de te
verrichten werkzaamheden de overeenkomst dient te worden gewijzigd en/of
aangevuld, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien
overeenkomstig schriftelijk aanpassen.
2. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover uitsluitend
schriftelijk van tevoren inlichten.
3. Indien een vast tarief is overeengekomen, dan zal opdrachtnemer daarbij aangeven
in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit tarief tot gevolg heeft.
Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben gekregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld, of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie.
Artikel 8. Intellectuele eigendom(men)
Alle door opdrachtgever verstrekte documenten en informatie zijn uitsluitend bestemd om te
worden gebruikt door opdrachtnemer en mogen niet door opdrachtnemer zonder voorgaande
toestemming van opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis
aan derden worden verstrekt.
Artikel 9. Opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen een tot stand gekomen overeenkomst tussentijds
schriftelijk per post of per mail opzeggen. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen in dat
geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen. Is de gestelde
opzegtermijn van 30 dagen overschreden, dan dient opdrachtgever aan opdrachtnemer het
volle maandtarief te voldoen.
Artikel 10. Ontbinding van overeenkomst inzake paardenrusthuis Over de Dijk
De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in volgende
gevallen:
• Na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis genomen
omstandigheden geven opdrachtnemer goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen.
• Indien opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel
onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, danwel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een
en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
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Artikel 11. Gebreken en/of klachten
1.Binnen 14 dagen na aanvang van de overeenkomst inzake paardenrusthuis Over
de Dijk dienen klachten dan wel gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk per post
of mail kenbaar worden gemaakt. Indien deze klachten dan wel gebreken later zijn
ontstaan, dienen deze binnen 5 dagen na ontdekking ervan schriftelijk per post of
mail aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
2. Indien de klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten,
zoals overeengekomen in de overeenkomst inzake paardenrusthuis Over de Dijk, tenzij
dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient
door opdrachtgever schriftelijk per post of mail kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinloos is,
zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Artikel 12. Tarieven
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst
een vast tarief overeengekomen.
2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren, kosten materialen, kosten foerage, kosten
medicatie en/of dierenarts. Het tarief wordt berekend volgens gebruikelijk en/of
daadwerkelijk tarief van opdrachtnemer, geldende voor de termijn waarin de
werkzaamheden en/of kosten worden/zijn gemaakt, tenzij anders schriftelijk tussen
partijen is overeengekomen.
3. Indien opdrachtnemer met opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, is
opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. Opdrachtnemer mag
prijsstijgingen doorberekenen, indien opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussentijds
significante prijswijzigingen hebben voorgedaan, ten aanzien van foerage,
brandstoffen en/of nutsvoorziening.
Artikel 13. Betalingen
1. Betalingen dienen bij ontvangst van de factuur door opdrachtgever te worden voldaan
binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrelatie.
2. Wanneer het termijn van 14 dagen is verstreken, ontvangt opdrachtgever een
aanmaning, welke binnen 8 dagen dient te worden betaald. Opdrachtnemer brengt
eveneens opdrachtgever € 15,- administratiekosten in rekening.
3. Na het verstrijken van de gestelde termijn van 8 dagen, is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden
over het opeisbaar bedrag , de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever,
zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van opdrachtgever
jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 14. Incassokosten
Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn
verplichtingen, dan komen alle kosten, hieruit voortvloeiende geheel voor rekening van
opdrachtgever. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten geheel voor vergoeding door
opdrachtgever in aanmerking.
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Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar verzekeraar wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
3. Opdrachtgever is gehouden aan opdrachtnemer alle relevante4 gegevens inzake de
gezondheidstoestand, medische behandelingen, en achtergrond, waarvan
opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor
opdrachtnemer noodzakelijk zijn, te schriftelijk per post of mail te verschaffen.
Indien zou blijken dat deze gegevens onjuist of onvolledig waren, is opdrachtgever
aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade (s).
4. Bewaarnemer/opdrachtgever is op grond van artikel 6 : 179 burgerlijk Wetboek
aansprakelijk, voor zover de aangerichte schade niet door de verzekeraar wordt
gedekt, voor schade aangericht door het paard of pony.
Artikel 16. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer geschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer
niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeen
komst te ontbinden.
3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. Uitvoerbare deel afzonderlijk te
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt niet als het reeds uitgevoerde c.q. Uitvoerbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 17. Geschillen
De rechter in de woonplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen
kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het
recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands Recht van
Toepassing.
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