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Algemene vervoersvoorwaarden

De navolgend voorwaarden zijn algemene voorwaarden als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek..

In het navolgende wordt onder "vervoerder verstaan, boven genoemde , die in de uitoefening van zijn ambacht of bedrijf                                    
verklaard hebben de onderhavige algemene voorwaarden te hanteren.

In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan, de met de vervoerder contracterende partij.
Alle aanbiedingen en opdrachten, alsmede de terzake gesloten overeenkomsten, waaronder die van vervoer cq transport of         
aanneming van werk, alsook de aanvaarding en uitvoering daarvan, vinden plaats onder de toepasselijkheid algemene
voorwaarden van de wederpartij.

Alle door de v ervoerder gedane offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de vervoerder schriftelijk eenduidig te kennen
heeft gegeven dat zijn aanbod als een onherroepelijk aanbod dient te worden beschouwd.

Indien overeenkomsten de aanneming van werk betreffen, waaronder uitdrukkelijk begrepen de uitvoering door de vervoerder
het vevoeren zal zijn zal de overeenkomst steeds geacht worden een inspanningsverbintenis te zijn

.
 LEVERTIJD

De vervoerder houdt zich uitdrukkelijk het recht voor de tijden te verlengen, indien zulks, bijvoorbeeld als gevolg van
vertraging in de toelevering aan de vervoerder door derden, redelijkerwijs noodzakelijk is. 4.4. Indien er sprake is van
aanneming van werk, waaronder nadrukkelijk begrepen het uitvoeren van het vervoeren van paarden en pony’s zal de
levertermijn steeds in overleg met de wederpartij worden vastgesteld.

de vervoerder is uitdrukkelijk bevoegd de leveringstermijn te verlengen met een termijn gelijk aan de vertraging als gevolg
van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van de wederpartij dienen te komen, dan wel het gevolg van overmacht zijn,
zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd de bevoegdheid van de Hoefsmid om
ingevolge verwijtbare handelingen van de wederpartij, vergoeding van de door de vervoerder geleden schade te vorderen.
Voor risico van de wederpartij komen en ieder geval de gevolgen van vertragingen in de (op) levering, indien zulks te wijten
valt aan onwilligheid van het te behandelen paard, dan wel het door de vervoerder of derden, waaronder de wederpartij,
ontdekken van gebreken in het paard.

 UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN

Voor rekening van de wederpartij zijn alle eventuele extra kosten en wel in het bijzonder de kosten verband houdend met de
aard van het paard e dan wel de werkplek en/of omstandigheden waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden. Onder
zodanige extra kosten vallen in ieder geval de kosten van dierenartsen indien der zelfs assistentie door de vervoerder
geraden wordt geacht.

 GARANTIE

Afwijkingen in kwaliteit en/of de hoedanigheid van het uitgevoerde werk, welke uit technisch oogpunt niet te vermijden zijn,
dan wel redelijkerwijs het gevolg zijn van omstandigheden welke voor rekening van de wederpartij dienen te komen,
waaronder onwillige paarden, gebreken  of een kwalitatief onvoldoende werkplek, leveren nimmer enige grond op voor, hetzij
reclames, hetzij ontbinding van de betreffende overeenkomst.

 TARIEFERING

De tarieven worden berekend van af standplaats en volgens de afstandsbepaling via de internet routeplanner
www.routenet.nl
Bij afwijking van + of -10 % volgt er een na calculatie volgens werkelijk gereden kilometers
Er wordt gereden met een voertuignavigatiesysteem wat geleid wordt door GPS
Het vervoerstarief wordt medegedeeld via telefoon en of  email
Het vervoertarief bedraagt 0,80  per kilometer exl BTW
Het vervoerstarief dient voor dat de paarden geladen worden te zijn voldaan

VERVOERSDOCUMENTEN

                  Bij de paarden  en of ponies dienen de daar voor bestemde vervoersdokumenten aanwezig te zijn te weten het paarden
                  Paspoort.

 Bij het niet megeven van het hier bovn genoemde paspoortzijn bij aanhouding en controle de gevolgen voor de      
verantwoordelijke, die de documenten niet ter hand heeft gesteld
Bij het laden van de paarden wordt er akkoord gegaan met de voorwaarden

De nieuwe Identificatie- en registratieregel is van kracht sinds 1 januari van dit jaar.  Bij alle veulens
die na 1 januari geboren zijn en alle oudere paarden en pony's die in een trailer of veewagen over de

openbare weg vervoerd worden, is het verplicht om een paspoort te hebben. Dit geldt dus ook bij
paarden die vervoerd worden voor de export of de slacht. Tijdens het transport dient het paspoort van

het paard aanwezig te zijn.
Voor oudere paarden en pony's die bij huis in de wei  lopen of waar alleen een buitenrit mee wordt

gemaakt, geldt een overgangsregeling. Op het moment dat deze paarden medicijnen toegediend
krijgen moet er wel een paspoort zijn of worden aangevraagd
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