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Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma Equi-Facility V.O.F., 

gevestigd en kantoorhoudende te (6741 HH) Lunteren aan de Veldhuizerweg 12. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82086761 

 

 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Equi-

Facility doet, op alle overeenkomsten die Equi-Facility sluit en op alle 

overeenkomsten die daaruit voortvloeien. 

2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Equi-Facility en de klant 

gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de 

overeenkomst voor. 

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN 

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Equi-Facility heeft het recht haar 

aanbod te herroepen tot twee werkdagen nadat zij de aanvaarding 

daarvan heeft ontvangen. 

2. Wanneer de klant aan Equi-Facility informatie verstrekt, dan mag 

Equi-Facility uitgaan van de juistheid en de volledigheid daarvan en zal 

Equi-Facility haar aanbieding daarop baseren. 

3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief 

omzetbelasting en andere heffingen of belastingen van overheidswege. De 

prijzen zijn verder exclusief reis-, verblijf-, opslag- en transportkosten en 

kosten voor medische verzorging (waaronder ook hoefverzorging, 

inentingen en veterinaire verzorging). 

4. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door 

Equi-Facility schriftelijk uitgebracht en bij dit aanbod bevindt zich een 

exemplaar van de algemene voorwaarden van Equi-Facility. 

5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door 

Equi-Facility te leveren prestaties en opgave van prijs en 

opzeggingsmogelijkheden van de klant. 

 

Artikel 3. LOOPTIJD 

 

1. De overeenkomst gaat in op het moment dat Equi-Facility het door de 

klant ondertekende aanbod retour heeft ontvangen. 
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Artikel 4. BEEINDIGING OVEREENKOMST EN ONTRUIMING 

 

1. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij 

de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is. 

2. Partijen kunnen overeenkomsten voor onbepaalde tijd opzeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient 

schriftelijk plaats te vinden tegen het einde van een maand.   

3. Equi-Facility heeft het recht de overeenkomst per direct te beëindigen, 

indien de klant nalaat de overeengekomen vergoeding tijdig te betalen, 

indien het paard waarop de overeenkomst betrekking heeft komt te 

overlijden, indien de klant overlast veroorzaakt, indien de klant  

verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet 

nakomt of indien de veiligheid van andere paarden in gevaar komt. In al 

deze gevallen is de klant gehouden de vergoeding te betalen tot het einde 

van de desbetreffende maand. 

4. De klant kan de overeenkomst per direct beëindigen, indien Equi-Facility 

nalaat het paard deugdelijk te verzorgen en er ondanks een schriftelijke 

ingebrekestelling door de klant binnen een redelijke termijn na ontvangst 

daarvan door Equi-Facility geen verbetering in deze situatie is opgetreden. 

5. De klant dient het paard uiterlijk op de einddatum van de overeenkomst 

op te halen. De klant is gehouden de schade te vergoeden die ontstaat, 

wanneer de klant deze verplichting niet nakomt. 

 

Artikel 5. VERGOEDING, BETALING EN ZEKERHEID 

 

1. Betaling dient plaats te vinden op een door Equi-Facility aan te wijzen 

rekening. 

2. De vergoeding wordt vooraf vastgesteld. Equi-Facility brengt de vergoeding 

vooraf per maand in rekening en zal de klant daarvoor een factuur sturen. 

3. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant binnen acht dagen na 

factuurdatum te betalen. 

4. In de vergoeding zijn – tenzij dat anders is overeengekomen – niet de 

kosten van hoefverzorging, inentingen en veterinaire verzorging begrepen. 

Deze kosten zal Equi-Facility afzonderlijk aan de klant doorbelasten. 

5. Equi-Facility is gerechtigd de stijging van kostprijsbepalende factoren, die 

optreedt na het sluiten van de overeenkomst, aan de klant door te 

berekenen. Zij zal dit dertig dagen voor ingang bekend maken. De klant is 

gerechtigd bij prijswijziging de overeenkomst op te zeggen met 

inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

6. Tot zekerheid voor de betaling van de vergoeding geeft de klant het paard 

in vuistpand aan Equi-Facility. Equi-Facility aanvaardt het paard als pand. 

De klant staat uitdrukkelijk in voor de bevoegdheid tot verpanding van het 
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paard en verklaart dat dit vrij is van beperkte rechten. Daarvoor wordt het 

paard in de macht van Equi-Facility gebracht. Het originele 

paardenpaspoort en het (kopie)stamboekbewijs worden door de klant met 

het paard aan Equi-Facility overhandigd.  
7. Wanneer de klant in de verplichting ten opzichte van Equi-Facility tekort 

schiet, dan wel in het geval er sprake is van faillissement, surseance van 

betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

van de klant, is Equi-Facility bevoegd het paard op elke, wettig toegestane 

wijze openbaar te verkopen en het door de klant aan Equi-Facility 

verschuldigde uit de opbrengst te voldoen. De kosten van executie komen 

voor rekening van de klant. Een eventueel overschot wordt aan de klant 

uitbetaald. 

 

Artikel 6. AANLEVERING VAN PAARD 

 

1. De klant dient het paard in goede gezondheid en conditie bij Equi-Facility 

aan te leveren. Het paard dient te zijn voorzien van alle benodigde 

inentingen tegen – onder andere – influenza, tetanus en rhinopneumonie, 

bekapt, ontwormd en voorzien van het bijbehorende, originele 

paardenpaspoort.  

2. De klant zal bij het aangaan van de overeenkomst het paardenpaspoort 

aan Equi-Facility overhandigen. Datzelfde geldt voor het 

(kopie)stamboekbewijs, indien en voor zover dat aanwezig is. De klant 

dient voor de komst van het paard tevens een inentingsbewijs aan Equi-

Facility te overleggen.  

3. Equi-Facility en de klant leggen de algehele conditie – inclusief de hoeven – 

van het paard vast. Equi-Facility en de klant leggen ook gezamenlijk 

schriftelijk – zo nodig met foto's, dan wel filmopnamen – vast het 

paardenpaspoort, inentingen en wormkuren. Eventuele gevolgen van het 

ontbreken van een paardenpaspoort of een deugdelijke registratie daarin, 

zijn te allen tijde voor rekening van de klant. 

4. Bijzonderheden, afwijkingen en/of gebreken, voor zover waarneembaar bij 

visuele inspectie, worden eveneens vastgelegd in een rapport dat door 

beide partijen wordt getekend.  

 

Artikel 7. VOER 

 

1. Equi-Facility is gerechtigd het paard naar eigen inzicht en met 

inachtneming van de eventuele weidegang, de conditie en de behoefte van 

het paard te voeren.  
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Artikel 8. STALLING 

 

1. Equi-Facility zal voor de stalling gebruik maken van (loop)stallen. Het paard 

zal daar in groepen of alleen worden gehouden. Equi-Facility is gerechtigd 

om naar eigen inzicht de wijze van stalling aan te passen. 

 

Artikel 9. WEIDEGANG/PADDOCK 

 

1. Equi-Facility is gerechtigd de beweging in de paddock en/of weidegang van 

het paard naar eigen inzicht te laten plaatsvinden. Daarbij zal Equi-Facility 

ook rekening houden met weersomstandigheden en de conditie van de 

weilanden. 

 

Artikel 10. DIERENARTS 

 

1. Equi-Facility is gerechtigd om naar eigen inzicht het paard te laten 

ontwormen. De ontworming vindt plaats naar aanleiding van 

mestonderzoek. Dit mestonderzoek zal minimaal vier keer per jaar 

plaatsvinden. Equi-Facility is gerechtigd de kosten voor ontworming en 

mestonderzoek afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen. 

2. Equi-Facility garandeert niet dat het paard volledig wormvrij zal zijn. Hier is 

sprake van de normaal gebruikelijke inspanningsverplichting van 

Equi-Facility. 

3. Equi-Facility is gerechtigd om het paard in overleg met een dierenarts op 

vaste tijden ten minste één keer per negen maanden in te laten enten 

volgens de voorschriften van de Koninklijke Nederlandse Hippische 

Sportfederatie, onder andere tegen tetanus, influenza en rhinopneumonie. 

De kosten daarvan zijn niet in de prijs inbegrepen en zullen afzonderlijk 

door Equi-Facility aan de klant in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 11. DIERENARTS 

 

1. Equi-Facility bepaalt naar eigen inzicht of het paard medische verzorging of 

behandeling door een dierenarts nodig heeft. De veterinaire 

verzorging/behandeling vindt plaats door de dierenarts van Equi-Facility, 

tenzij de klant bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft 

een andere dierenarts te wensen. De inschakeling van een dierenarts vindt 

door Equi-Facility plaats in overleg met de klant. Als de inschakeling van 

een gespecialiseerde dierenarts noodzakelijk is, geeft de klant daartoe de 

opdracht. 

2. In noodgevallen is het Equi-Facility toegestaan onverwijld de dierenarts in 

te schakelen en de vereiste veterinaire behandeling te laten uitvoeren. Of 
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sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Equi-Facility. Uiterlijk 

binnen 24 uur na inschakeling van de dierenarts wordt de klant in kennis 

gesteld. 

3. De kosten van de veterinaire verzorging, begeleiding of behandeling zijn 

niet in de vergoeding begrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts 

bij de klant in rekening gebracht, dan wel door Equi-Facility afzonderlijk 

aan de klant in rekening gebracht. 

 

Artikel 12. HOEFSMID 

 

1. Equi-Facility ziet erop toe dat het paard de normaal gebruikelijke 

hoefverzorging krijgt. Daarvoor wordt door Equi-Facility een hoefsmid 

ingeschakeld. Equi-Facility beoordeelt naar eigen inzicht wanneer 

hoefverzorging nodig is. De hoefverzorging vindt plaats door de eigen 

hoefsmid van Equi-Facility, tenzij de klant bij het aangaan van deze 

overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen. 

2. In noodgevallen is het Equi-Facility toegestaan onverwijld de hoefsmid in 

te schakelen en de vereiste verzorging/behandeling uit te laten voeren. Of 

sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Equi-Facility. Uiterlijk 

binnen 24 uur na inschakeling van de hoefsmid in een geval als bedoeld in 

lid 2 (en alleen dan) wordt de klant in kennis gesteld. 

3. Hoefverzorging bij paarden die ervaring missen brengt risico's voor het 

paard met zich. De klant accepteert uitdrukkelijk eventuele beschadigingen 

aan het paard die optreden bij uitvoering van de hoefverzorging. 

4. De kosten van de hoefsmid, waaronder het bekappen van de hoeven, zijn 

niet in de vergoeding inbegrepen en worden door Equi-Facility afzonderlijk 

aan de klant in rekening gebracht. 

5. Kosten voor eventuele speciale verrichtingen door de hoefsmid en/of van 

hoefbeslag, zijn steeds voor rekening van de klant. 

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID VAN EQUI-FACILITY  

 

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is Equi-Facility 

niet aansprakelijk voor diefstal, ongeval, dood, ziekte of schade aan het 

paard en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van 

aangeboden producten of diensten. 

2. Equi-Facility is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of 

grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Equi-Facility. 

3. Equi-Facility is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor 

schade, indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door 

handelingen door of namens Equi-Facility die in ernstige strijd zijn met de 
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zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van 

Equi-Facility dient te worden betracht. 

4. Equi-Facility is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade 

die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel veroorzaakt wordt door 

een verwijtbare fout of tekortkoming in de uitvoering van de 

overeenkomst. 

5. De aansprakelijkheid van Equi-Facility voor directe kosten en schade die op 

enige wijze verband houdt met, dan wel veroorzaakt wordt door een fout 

of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijden 

beperkt tot het bedrag waarvoor Equi-Facility zich voor dergelijke schade 

veroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk 

dekking wordt verleend.  

6. Voor het overige is aansprakelijkheid van Equi-Facility beperkt tot het 

bedrag gelijk aan drie maanden vergoeding. 

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID KLANT EN VERZEKERING 

 

1. De klant is (risico-)aansprakelijk voor de schade bij Equi-Facility dan wel 

aan derden of eigendommen van derden (waaronder paarden), die het 

gevolg is van de eigen gedragingen van het paard. 

2. De klant draagt zorg voor het verzekeren en verzekerd houden van het 

paard tegen brand, diefstal en andere schade. Ook zorgt de klant voor een 

wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheids-

verzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een paard te 

dekken, ook indien het paard bij derden is gestald. Bij het aangaan van de 

overeenkomst, heeft Equi-Facility het recht om inzage in de 

verzekeringspolis te verlangen. 

 

Artikel 15. CORRESPONDENTIE 

 

1. De klant dient een eventuele adreswijziging dan wel wijziging in 

bereikbaarheidsgegevens binnen één week na de wijziging aan Equi-Facility  

te laten weten. Equi-Facility heeft het recht berichtgeving te doen aan het 

haar bekende (mail)adres van de klant. 

 

Artikel 16. GELDIGHEID ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene 

voorwaarden laat de geldigheid van andere bepalingen onverlet.  

2. Indien bepalingen in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden 

ongeldig zijn, dan worden partijen geacht geldige vervangende bepalingen 

te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en 
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reikwijdte zo veel mogelijk benadert.  

 

Artikel 17. RECHTSKEUZE EN FORUM 

 

1. Het Nederlands recht is van toepassing.  

2. De Nederlandse Burgerlijke Rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats 

van Equi-Facility, neemt kennis van geschillen. Equi-Facility mag van deze 

bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidregels hanteren. 

 


