Algemene voorwaarden Vervoerservice Paardenkliniek De Raaphorst
Op onze vervoerservice zijn de Algemene Vervoercondities (AVC) en de Algemene
Veevervoercondities (AVVC) van toepassing. Deze vervoercondities zijn online op te zoeken
en in te zien. Aanvullend op deze vervoercondities gelden de volgende voorwaarden voor
onze vervoerservice:
















Voor zowel het vervoer over de openbare weg als het bezoek aan de praktijk geldt de
wettelijke verplichting dat het paardenpaspoort bij het paard is en blijft. De opdrachtgever is
hier verantwoordelijk voor.
Het in- en uitladen van het paard gebeurt in overleg door eigenaar zelf of door de
vervoerder, waarbij het risico te allen tijde bij de opdrachtgever blijft liggen.
Indien blijkt dat het paard zeer moeilijk te laden of te vervoeren is dan behouden wij ons het
recht voor om de rit ter plekke te annuleren. Het basistarief en de gereden kilometers
worden dan wel in rekening gebracht.
Indien de opdrachtgever paarden aanbiedt met bekende gedrags- en/of vervoersproblemen
dient de opdrachtgever hier vooraf kennis van te geven.
Indien tijdens de rit blijkt dat het gedrag van het paard de rit gevaarlijk maakt voor de
chauffeur, het paard zelf en/of de materialen behoudt de vervoerder zich het recht voor het
paard onderweg te lossen op een veilige plek.
Het is in overleg mogelijk om mee te rijden.
Het totale transport gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Schade, veroorzaakt door paard(en) van de opdrachtgever aan materialen, personen,
goederen van derden en andere paarden, is volledig voor rekening van de opdrachtgever.
Indien een paard verwondingen oploopt tijdens het laden, tijdens het vervoer of tijdens het
lossen, door het gedrag van het paard zelf of door externe omstandigheden, is dit volledig
voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging als gevolg van files, pech,
ontbrekende/gebrekkige adressering of andere externe omstandigheden.
Bij extreme weersomstandigheden behouden wij ons het recht voor om een
geplande rit te annuleren. Er wordt dan in overleg z.s.m. een nieuwe rit ingepland.
Indien bij bezoek aan de paardenkliniek blijkt dat het paard een besmettelijke ziekte
heeft, worden de kosten van het ontsmetten van de wagen à € 120,00 bij de
opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede de kosten van eventuele
inkomstenderving door het moeten ontsmetten van de wagen.
Uw paard is tijdens het transport verzekerd voor een bedrag van € 5.000,00. Onze
aansprakelijkheid kan dit bedrag niet overschrijden. Mocht u uw paard voor een
hoger bedrag willen verzekeren voor het vervoer dan dient u dit zelf te regelen.

Tarieven
De kosten bedragen een starttarief van € 20,00 en € 0,65 per gereden km, gerekend vanaf

Paardenkliniek De Raaphorst (volgens GoogleMaps), incl. BTW. Deze kosten zijn inclusief tijd
chauffeur, 15 minuten laadtijd en 30 minuten wachttijd. Voor extra laad- en of wachttijd
wordt € 10,00 per kwartier gerekend. Voor een bezoek aan Paardenkliniek de Raaphorst
wordt geen wachttijd in rekening gebracht. Bijkomende kosten zoals tolgelden en
bruggelden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Middels ondertekening van dit formulier verklaart opdrachtgever de Algemene voorwaarden
Vervoerservice Paardenkliniek De Raaphorst ontvangen en gelezen te hebben, en met deze
voorwaarden akkoord te zijn. Deze overeenkomst geldt voor éénmalig vervoer van
betreffende paard. Opdrachtgever gaat wel/niet akkoord met voortzetting van deze
overeenkomst gedurende het resterende kalenderjaar.
Gegevens opdrachtgever/eigenaar
Achternaam, voorletters

______________________________________________

Adres

______________________________________________

Postcode

______________________________________________

Woonplaats

______________________________________________

Telefoon

______________________________________________

E-mail

______________________________________________

Gegevens paard
Naam

______________________________________________

Geboortedatum

______________________________________________

Chipnummer

______________________________________________

Levensnummer

______________________________________________

Geslacht

______________________________________________

Ophaal adres

______________________________________________

Ophaal datum

______________________________________________

Retour datum

______________________________________________

Bijzonderheden

______________________________________________
______________________________________________

Naam, handtekening opdrachtgever/eigenaar

Naam, handtekening eigenaar (indien niet gelijk aan de opdrachtgever)

Plaats, datum

