
ALGEMENE VOORWAARDEN  STAL VERMULST 
-Als gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch op ……-……-………… 

onder nummer …………………- 
  
De definitie “opdrachtgever” en “Stal Vermulst” staan in deze algemene voorwaarden voor de vennootschappen: 
Stal Vermulst B.V. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17184266 en 
Stal Vermulst V.O.F. ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56298900.  
 
 

Artikel 1: Definities en uitleg 
 

1. Opdrachtnemer/pensionhouder/trainer/opfokker/rij-instructeur/trainen 
 

In deze algemene voorwaarden is Stal Vermulst opdrachtnemer en/of pensionhouder en/of trainer en/of opfokker 
en/of rij-instructeur. Onder opdrachtnemer/pensionhouder/trainer/opfokker/rij-instructeur wordt verstaan degene 
die zich bedrijfsmatig bezig houdt met het stallen en/of beweiden en/of in pension houden en/of trainen en/of 
opfokken, in de ruimste zin des woords, van paarden en pony’s van derden, en/of degene die zich bedrijfsmatig 
bezig houdt met het verstrekken van rij-onderricht aan derden, welke werkzaamheden ook aan bevoegdelijke 
derden uitgegeven kunnen worden.  
Onder trainen wordt verstaan het verzorgen, africhten, berijden, klaarmaken voor deelname aan wedstrijden, 
uitbrengen op wedstrijden, en het begeleiden van paarden en pony’s van derden-opdrachtgevers, in de ruimste zin 
des woords. 
Stal Vermulst werkt uitsluitend op basis van een schriftelijke opdrachtovereenkomst c.q. bevestiging door Stal 
Vermulst voor pensionstalling/training/opfokken/rij-instructie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 

2. Opdrachtgever  
 

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de opdracht heeft gegeven aan de opdrachtnemer om daartoe 
benoemde en aangewezen paard(en) en/of  pony(’s) voor hem/haar te stallen en/of, te beweiden en/of, in pension 
te houden en/of te trainen, en/of op te fokken, en/of degene, die de opdracht heeft gegeven aan de 
opdrachtnemer om hem of haar rij-onderricht te geven. 
 

3. Tussenpersoon/commissionair 
 
In deze algemene voorwaarden is Stal Vermulst  tussenpersoon/commissionair in voorkomende gevallen. 
Onder tussenpersoon/commissionair wordt verstaan degene die zich bedrijfsmatig bezig houdt met het bemiddelen 
tussen de verkopende  en aankopende partijen bij de koop van een paard/pony.  
Stal Vermulst  treedt te allen tijde slechts op voor één partij bij de overeenkomst, ofwel de verkopende partij, ofwel 
de aankopende partij en hanteert als vergoedingvoor haar werkzaamheden een vast percentage van 10% exclusief 
BTW van de overeen te komen koopsom, te betalen door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 
In voorkomende gevallen treedt Stal Vermulst  in uw opdracht op als tussenpersoon/commissionair. Stal Vermulst  
werkt uitsluitend op basis van een schriftelijke opdrachtovereenkomst c.q. bevestiging door Stal Vermulst  voor 
bemiddeling. 
 

4.  Verkoper/koper 
 

Stal Vermulst  voert tevens een handelsstal. In dit kader treedt Stal Vermulst  op als aankoper of verkoper van 
paarden. 
 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door opdrachtgevers worden verstrekt aan 
Stal Vermulst B.V., handelende onder de naam Stal Vermulst, zomede op alle overige overeenkomsten welke Stal 
Vermulst sluit met contractspartijen, zodoende in ieder geval doch niet limitatief (ver-) koopovereenkomsten 
aangaande paarden; lesovereenkomsten; trainings- en stallingsovereenkomsten; bemiddelingsovereenkomsten 
zulks in de ruimste zin van het woord, tenzij door de opdrachtnemer van deze voorwaarden schriftelijk zal worden 
afgeweken; 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en 
vervolgopdrachten van opdrachtgevers en opvolgende overeenkomsten met dezelfde contractspartijen, tenzij door 
de opdrachtnemer van deze voorwaarden schriftelijk zal worden afgeweken; 

3. Naast Stal Vermulst kunnen alle medewerkers en voormalige medewerkers, een beroep doen op de werking van 
deze algemene voorwaarden. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Stal Vermulst is 
bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 
BW. 

4. Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen 
partijen zijn overeengekomen. 



5. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

6. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van 
de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

7. Stal Vermulst is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De opdrachtgever zal de 
gewijzigde Algemene Voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden bekendmaken. Partijen 
zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Indien 
opdrachtgever een consument is, is deze bij een nadelige wijziging van de Algemene Voorwaarden gerechtigd de 
overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden. 
 
 

Artikel 3: Aanbieding en totstandkoming opdrachten 
 

1. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door Stal Vermulst. 
2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Stal Vermulst zijn vrijblijvend, tenzij door Stal Vermulst schriftelijk anders 

is aangegeven. 
3. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten; 
4. De opdracht komt tot stand door schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail) van de opdracht door 

Stal Vermulst, dan wel door een begin van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer. 
5. Medewerkers en/of hulppersonen, in de ruimste zin des woords, van opdrachtnemer zijn niet gevolmachtigd namens 

laatstgenoemde een overeenkomst aan te gaan. Als zodanig is de opdrachtnemer gerechtigd een via deze personen 
geplaatste opdracht niet te accepteren, zulks onder gehoudenheid de opdrachtgever binnen veertien dagen na 
datering van de bedoelde opdracht schriftelijk terzake te zullen berichten. 

6. De opdrachtnemer verbindt zich alle vereiste en opgedragen werkzaamheden naar beste eer en geweten te zullen 
uitvoeren. De opdrachtnemer verbindt zich derhalve pertinent niet tot een bepaald resultaat. Hij of zij aanvaardt 
dan ook generlei aansprakelijkheid betreffende de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden, tenzij en voor zover 
dit vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk mocht zijn gegarandeerd. 

7. Opdrachtverlening houdt in dat de opdrachtgever akkoord is met de verrekening van derdengelden te zijner 
behoeve ontvangen met de openstaande facturen en de nog niet gefactureerde maar wel verrichte werkzaamheden, 
zoals deze bestaan ten tijde van de verrekening. 

8. Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met medewerkers en/of hulppersonen, in de ruimste zin des woords, 
van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zulks door hem of haar schriftelijk is 
bevestigd. 

9. De opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd, bijvoorbeeld indien sprake is van aanwezigheid van stalondeugden 
en/of gedragsafwijkingen bij de paard(en) van opdrachtgever, (onderdeel van) de te sluiten overeenkomst niet te 
aanvaarden. 

10. De opdrachtnemer is ten alle tijde gerechtigd indien sprake is van aanwezigheid van calamiteiten, gebreken, en/of 
stalondeugden, en/of gedragsafwijkingen bij de paard(en) van opdrachtgever, zonder voorafgaande mededeling 
aan de opdrachtgever, deskundige hulp zoals van een dierenarts of hoefsmid in te schakelen, welke kosten voor 
rekening van de opdrachtgever zullen komen. 

11. De opdrachtnemer draagt zorg voor adequate beveiliging van de stallen en alle faciliteiten op het terrein ten 
gevolge waarvan hij of zij nooit aansprakelijk is voor diefstal van eigendommen van de opdrachtgever. 
 
 

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever 
 

1.    De opdrachtgever wordt geacht volledig bevoegd te zijn om opdrachten aangaande het paard te verstrekken en 
verbindt als zodanig zichzelf jegens opdrachtnemer. 

2. De opdrachtgever is verplicht, tijdig en juist,  bij of voor het verstrekken van de opdracht, opdrachtnemer afdoende 
en voor zoveel mogelijk, schriftelijk te informeren betreffende alle omstandigheden welke van belang kunnen zijn 
voor de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, zoals stalondeugden, gedragsafwijkingen, 
gebreken, allergieën, afwijkende foerage, medicijngebruik van het paard e.d. Zo nodig wordt door opdrachtgever 
aan opdrachtnemer inzage gegeven in keuringsrapporten, patiëntdossiers e.d. Bij gebreke van zodanige tijdige, 
volledige mededeling zijdens opdrachtgever vervalt iedere eventuele door de opdrachtnemer gegeven garantie, 
onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de gevolgen van zijn/haar verzuim. 

3. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen: 
a. Dat  paard(en) op het overeengekomen tijdstip word(t)(en) afgeleverd, zodat alsdan met de werkzaamheden 

kan worden aangevangen, en deze werkzaamheden op geen enkele wijze worden gehinderd; 
b. Ook indien  paard(en) en/of pony('s) niet op het afgesproken tijdstip word(t)(en) afgeleverd is de 

opdrachtgever de kosten ingevolge de overeenkomst gehouden te vergoeden, en is de opdrachtnemer te allen 
tijde gerechtigd de werkzaamheden te staken, zelfs definitief te beëindigen;  

c. Dat de opdrachtnemer op het moment dat met de overeengekomen werkzaamheden wordt aangevangen naar 
behoren zal beschikken over mogelijke daartoe vereiste door de opdrachtgever zelf aan te leveren materialen. 

4. De opdrachtgever draagt zorg voor, en is verplicht een W.A. Verzekering af te sluiten betrekking hebbende op de 
paarden die onderdeel zijn van de overeenkomst, waarin de schade die het paard aan de opdrachtnemer, haar 
bedrijf, haar personeel en derden toebrengt adequaat is verzekerd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor, en 
gehouden alle schade te vergoeden welke is of wordt veroorzaakt door zijn persoon en/of zijn/haar paard aan de 
opdrachtnemer, de inrichting van de stal en de weides, de aanwezige faciliteiten en/of paarden op het terrein en in 



de weides en aan derden betrokken bij de opfok, verzorging,  stalling en/of training van het paard, zulks op eerste 
aanmaning van de opdrachtnemer. 

5. De opdrachtgever is daarnaast gehouden om de  paarden die onderdeel zijn van de overeenkomst te verzekeren 
(ook gedurende transport) tegen ziektekosten, ziekte, verlies door dood en ongeval enzovoorts, in de ruimste zin 
des woords. Indien een dergelijke verzekering niet wordt afgesloten door de opdrachtgever komt deze 
omstandigheid geheel voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer en diens 
medewerkers uitdrukkelijk en volledig voor kosten en schade zoals ziektekosten, ziekte, verlies door dood en 
ongeval van de paarden die onderdeel zijn van de overeenkomst, zulks ook in de ruimste zin des woords. 

6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en diens medewerkers tegen vorderingen van derden die stellen schade 
te hebben geleden door of verband houdende met de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever 
verrichte werkzaamheden.  

7. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor verwezenlijking van risico’s en schade daaruit voortvloeiende voor 
opdrachtgever gedurende het vervoer van en naar het stallencomplex van de paard(en)), derhalve ook indien 
paard(en) word(t)(en) vervoerd van en naar wedstrijden en of dierenarts en dergelijke. De paarden zijn en blijven te 
allen tijde voor risico van de opdrachtgever. 

8. Opdrachtgever en allen die zich zijnentwege op, in, of in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het stallen- dan wel 
pensioncomplex, zijn verplicht zich te houden aan de aanwijzingen welke van de zijde van de opdrachtnemer dan wel 
door medewerkers of bevoegde hulppersonen worden verstrekt. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer 
steeds tijdig te informeren indien andere gezinsleden of derden het paard en/of pony zullen berijden/verzorgen, dan wel 
op enig andere wijze daarmee zullen werken. De opdrachtgever is voorts gehouden enkel personen met voldoende 
ervaring en ruitervaardigheid toe te laten tot de stal en het betreffende paard en/of pony te laten berijden en te 
verzorgen. De opdrachtgever zal, voor zover hiervan sprake is, kennis nemen van en zich houden aan de geldende 
stalregels. 
 
 

Artikel 5:  Tijdstip en duur werkzaamheden 

 
1. De -eventueel- door de opdrachtnemer verstrekte data en tijdstippen waarop de werkzaamheden zullen aanvangen, 

worden verlengd indien de opdrachtgever te laat is met de voldoening van enige reeds uit de overeenkomst 
voortvloeiende verplichting(en). 

2. In het bijzonder is de opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden op een ander tijdstip te doen plaatsvinden, dan 
wel de duur dezer uit te breiden, indien opdrachtgever de opdrachtnemer heeft verzocht wijzigingen door te 
voeren. 

3. Indien de duur van de werkzaamheden en/of de omvang van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer worden 
uitgebreid ten gevolge van een voor risico van de opdrachtgever komende omstandigheid, geeft zulks de 
opdrachtnemer het recht de aan de uitloop verbonden werkzaamheden overeenkomstig de vergoeding in uurloon, 
alsmede materiaalkosten en overige kosten te vermeerderen met BTW aan de opdrachtgever in rekening te 
brengen. 
 
 

Artikel 6: Inschakeling van derden 
 

1. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden is opdrachtnemer vrij om gebruik te maken van diensten van 
derden, zoals zij dat voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk acht. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, (veroorzaakt door) tekortkomingen van deze derden, behoudens 
opzet of grove schuld van opdrachtnemer. 

3. De opdrachtgever geeft door het verlenen van de opdracht aan opdrachtnemer, de opdrachtnemer toestemming 
om indien de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden 
willen beperken, deze beperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.  
 
 

Artikel 7: Tarieven 
 

1. Tenzij anders aangegeven zijn alle in opdrachtbevestigingen en in deze voorwaarden genoemde tarieven exclusief 
omzetbelasting (BTW.) en andere heffingen welke van overheidswegen zijn of worden opgelegd. Tenzij anders 
overeengekomen zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient opdrachtgever alle betalingen volledig en in euro’s te 
voldoen, waarbij eventuele overboekings- of bankkosten voor rekening van opdrachtgever komen. Indien bij wege 
van individuele overeenkomst, om welke reden ook, andersluidende afspraken omtrent tarieven zijn gemaakt, 
dienen de andersluidende, toepasselijke tarieven, schriftelijk vastgelegd te worden. Bij gebreke van een schriftelijk 
bewijsstuk waaruit afwijking van de algemene voorwaarden blijkt, gelden de algemene voorwaarden. 

2. Indien zich na de opdrachtbevestiging kostprijsverhogende factoren voordoen, zoals wanneer, de opdrachtnemer 
verplicht is hogere lonen te voldoen aan personeel, kosten aan hulppersonen noodzakelijk zijn  voor pension en 
stalling, dan wel de opdrachtnemer wordt geconfronteerd met hogere kosten door heffingen, belastingen, 
verzekeringen, foerage e.d., behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor dergelijke wijzigingen of 
kostprijsstijgingen aan de opdrachtgever door te berekenen. 

3. Alle kosten verband houdende met vereiste veterinaire behandeling en behandelingen door de hoefsmid van de 
paard(en) en/of pony(’s) van opdrachtgever komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. 



4. Alle kosten verbandhoudende met deelname van paard(en) en pony(’s) van opdrachtgever aan concoursen komen 
voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten vallen in ieder geval reiskosten, wedstrijdgelden, 
inschrijfgelden en kosten voor startkaarten. 

5. Indien opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen is elk van die personen 
hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen. Dit geldt ook in de situatie dat de 
opdrachtgever de rechtspersoon (of een daarmee gelijk te stellen entiteit) aanwijst als degene die de declaratie 
voor de opdrachtgever zal voldoen.  
 
 

Artikel 8:  Wijzigingen in de opdracht 
 

1. Alle wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, 
hetzij doordat de aan de opdrachtnemer door opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet overeenstemmen 
met de situatie in concreto, behoren, wanneer ten gevolge daarvan hogere en meerdere kosten ontstaan, als extra 
kosten te worden beschouwd. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze bijkomende kosten naar 
redelijkheid en billijkheid bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

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. Indien 
deze wijzigingen slechts mondeling c.q. telefonisch worden doorgegeven is het risico voor de tenuitvoerlegging van 
de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. 

3. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de door de opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen niet te 
aanvaarden. 
 
 

Artikel 9: Betaling en reclame 
 

1. Betaling van de facturen dient, zonder (recht op) opschorting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum 
plaats te vinden. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening 
van verschuldigde bedragen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling plaats ten kantore van de 
opdrachtnemer, of door overschrijving op een door de opdrachtnemer aan te geven bank- of girorekening. 

2. Een eventuele toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer geeft de opdrachtgever niet het recht de 
overeengekomen betaling te weigeren. Wanneer tussen de partijen een betaling in termijnen is overeengekomen en de 
opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een opeisbare termijn, is de opdrachtnemer gerechtigd alle 
werkzaamheden op te schorten totdat deze termijn is voldaan, en op kosten van de opdrachtgever het paard retour te 
zenden aan de opdrachtgever. Bovendien zullen alsdan niet opeisbaar geworden termijnen onverminderd verschuldigd 
blijven. 

3. Opdrachtnemer is steeds, derhalve zowel vóór, tijdens of na de dienstverlening, gerechtigd van opdrachtgever te 
eisen, dat hij op door haar aan te geven genoegzame wijze zekerheid verstrekt voor de juiste nakoming van het 
totaal van zijn/haar jegens haar bestaande al dan niet opeisbare betalingsverplichtingen. Zolang een dergelijke 
zekerheid na een daartoe harerzijds gedaan verzoek niet is gesteld, kan opdrachtnemer haar verplichtingen 
opschorten en – indien opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaningen harerzijds in gebreke blijft – de 
overeenkomst ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden. 

4. Bij een overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij een 
vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor één hele maand 
gerekend zal worden. 

5. Indien de opdrachtgever de termijn waarbinnen een betaling had moeten geschieden heeft overschreden, hij in 
staat van faillissement is geraakt, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, dan wel onder curatele is gesteld of 
zich andere omstandigheden voordoen die de verwachting wettigen dat hij niet aan zijn al dan niet toekomstige 
betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft opdrachtnemer het recht de met hem/haar gesloten overeenkomst(en) 
dan wel gedeelten daarvan te ontbinden met de gevolgen als bedoeld in artikel 11 van deze algemene 
voorwaarden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door opdrachtnemer worden gemaakt in verband 
met de niet-nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen dan wel in verband met de ontbinding komen 
voor rekening van opdrachtnemer. 

6. Aan buitengerechtelijke kosten in verband met de invordering van de facturen is de opdrachtgever een bedrag 
verschuldigd aan administratiekosten ter hoogte van 1% van het openstaande bedrag voor ieder door 
opdrachtnemer te zenden betalingsherinnering of aanmaning. 

7. Betaling van een factuur houdt onvoorwaardelijk in akkoordverklaring  met de hoogte van het tarief en de duur en 
de aard van de verrichte werkzaamheden. Reclames tegen de hoogte en/of aard en de duur van de werkzaamheden 
dient te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen van de factuur bij aangetekende brief. 
 

 



Artikel 10: Ontbinding van de overeenkomst 
 
1. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van iedere maand, middels een 

schriftelijke mededeling daartoe, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij de opzegging 
geschiedt tegen een eerdere datum na overleg met én instemming van de opdrachtnemer. 

2. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, is de opdrachtgever evenwel te allen tijde gehouden aan opdrachtnemer 
alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden tot de datum 
van het einde van de overeenkomst. 

3. Indien opdrachtgever, ondanks aanmaning, in gebreke blijft verschuldigde bedragen te voldoen, of anderszins 
wanprestatie pleegt, heeft opdrachtnemer het recht om: 1) de overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden, 
alsdan is opdrachtnemer tevens gerechtigd eerdere en andere met deze opdrachtgever aangegane 
overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden, ongeacht of deze, geheel of gedeeltelijk, zijn uitgevoerd dan 
wel 2) het verrichten van alle werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever alsnog aan zijn/haar 
verplichtingen heeft voldaan, met dien verstande dat er geen ongedaanmakingsverplichting ontstaat en de door 
opdrachtgever verschuldigde bedragen en/of prestaties opeisbaar blijven, en/of  3) de vordering ter incasso uit 
handen te geven. Opdrachtgever is in laatst genoemd geval naast betaling van de hoofdsom (of voldoening van een 
andere prestatie) en daarover verschuldigde administratiekosten en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding 
van alle daadwerkelijke buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte 
toegekende proceskostenveroordeling. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van 
de hoofdsom, met een minimum van € 200,- (tweehonderd euro).  

4. Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden, is de opdrachtgever, indien van toepassing, 
verplicht binnen 3 werkdagen het paard/de paarden terug te nemen en elders te plaatsen, tenzij opdrachtnemer en 
opdrachtgever voor de toekomst nieuwe afspraken maken, waardoor het paard op de accommodatie van 
opdrachtnemer kan blijven staan. 

5. Indien aan het onder 4 vermelde door de opdrachtgever geen gevolg wordt gegeven is de opdrachtgever 
aansprakelijk voor alle kosten die opdrachtnemer hierdoor moeten maken, te vermeerderen met de wettelijke rente 
daarover tot aan de dag der betaling, zonder nadere ingebrekestelling. 

6. Onverminderd de voorgaande bepalingen is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met 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 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 komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. 

 
 

Artikel 11: Retentierecht 
 

Opdrachtnemer heeft het recht het paard of de paarden die zij namens de opdrachtgever in haar bezit heeft onder 
zich te houden en de nakoming van de verplichting tot afgifte op te schorten tot voldoening van alle kosten die zij 
als opdrachtnemer heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever 
voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Dit retentierecht heeft opdrachtnemer ook indien de 
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard. Het retentierecht bestaat zolang haar vorderingen op de 
opdrachtgever niet zijn voldaan. 
 
 

Artikel 12: Bemiddeling 
 
1. Opdracht tot bemiddeling aan opdrachtnemer  impliceert nimmer gehoudenheid of bevoegdheid van 

opdrachtnemer om in of uit eigen naam of middels volmacht overeenkomsten aan te gaan voor of namens de 
opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt nooit contractspartij bij een koop welke tot stand komt of is gekomen door 
haar bemiddeling. 

2. Opdrachtnemer staat als bemiddelaar niet, impliciet dan wel expliciet, in voor de kwaliteit of eigenschappen van het 
door haar bemiddeling gekochte of verkochte paard noch voor de kredietwaardigheid van kopers of verkopers, 
opdrachtnemer staat  nergens voor in! 

3. De opdrachtgever tot bemiddeling vrijwaart opdrachtnemer door het verstrekken van opdracht aan laatstgenoemde 
voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, welke jegens opdrachtnemer wordt ingesteld als kennelijk 
voortvloeiende uit dier bemiddeling, zulks zowel in als buiten rechte. 

4. Opdrachtnemer treedt te allen tijde slechts op voor één partij bij de overeenkomst, ofwel de verkopende partij, 
ofwel de aankopende partij en hanteert als vergoeding voor haar werkzaamheden een vast percentage van 10% 
exclusief BTW van de overeen te komen koopsom, te betalen door de opdrachtgever, op basis van facturatie 
conform deze algemene voorwaarden en de te sluiten bemiddelingsovereenkomst, tenzij schriftelijk andere 
afspraken omtrent de vergoeding zijn gemaakt. 
 

 



Artikel 13: Koopovereenkomsten 
 

Aan- en verkoop: 
Opdrachtnemer  gaat enkel schriftelijke overeenkomsten aan. 
Opdrachtnemer eist en geeft in schriftelijke overeenkomsten volledige transparantie aangaande contractpartijen en 
tussenpersonen/commissionairs; vergoedingen/bezoldigingen en koopsommen. 
Op alle aan- en verkoopovereenkomsten zijn de wettelijke bepalingen omtrent koop en verbintenissen van 
toepassing, behoudens voor zoveel is toegestaan van dwingendrechtelijke bepalingen af te wijken: dan geldt wat is 
opgenomen in de koopovereenkomst. 

 
Verkoop: 
Opdrachtnemer geeft kopers voor aankoop (dus voor de aankoopbeslissing) van een paard van opdrachtnemer  
standaard alle gelegenheid om het paard in opdracht en voor rekening van koper door een dierenarts naar keuze 
van koper te laten keuren (inclusief röntgenopnamen) en zich door deze volledig te doen informeren en adviseren. 
Kopers zijn gehouden door Stal Vermulst  daartoe gemaakte reiskosten te vergoeden, op basis van facturatie 
conform deze algemene voorwaarden. 
Stal Vermulst  geeft kopers van paarden geen garanties omtrent de algemene of specifieke gezondheid van het 
paard, de geschiktheid voor het doel waarvoor het paard door kopers wordt aangekocht,  over de te vormen 
combinatie  of over het karakter van het paard. 
Stal Vermulst  geeft kopers slechts met bescheiden gestaafde informatie over paarden, zoals het wedstrijdniveau, 
aangetoond met KNHS registratieoverzichten; de afstamming, aangetoond met het stamboekbewijs; zulks naast de 
informatie over voeren en stalbedekking en bekapping, welke informatie door kopers ter plaatse  van Stal Vermulst   
te controleren is; 

 
 

Artikel 14: Koop op afstand 
 

1. Indien en voor zover opdrachtgever een consument is en er sprake is van koop op afstand dan wel een overeenkomst 
buiten de verkoopruimte als bedoeld in artikel 6:230m van het Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever zonder 
opgave van redenen de overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken door 
opdrachtnemer daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

2. In geval van ontbinding van de koopovereenkomst zoals hiervoor onder lid 1 bedoeld, draagt de consument de 
kosten voor de teruglevering van het paard. 
 
 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 
 
1. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens aan Stal Vermulst verbonden personen is uitgesloten. Uitsluitend Stal 

Vermulst kan worden aangesproken. 
2. De uitvoering van de opdracht geschiedt alleen ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud 

van de werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
3.  Stal Vermulst is nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade ontstaan door of tijdens 

de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de 
opdrachtnemer, diens werknemers en/of hulppersonen, hetgeen door de opdrachtgever zal moeten worden 
aangetoond.  Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van de  
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 

4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Stal Vermulst beperkt tot 
een bedrag van maximaal € 2.500,-. 

5. Op verzoek kan inzage in de polis plaatsvinden ten kantore van Stal Vermulst. 
6. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend wordt met 

de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Stal Vermulst 
aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

 
 

Artikel 16: Overmacht 

 
1. Onder overmacht wordt in de Algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Stal Vermulst onafhankelijke 

omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst 
voorzienbaar, welke nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder 
niet reeds begrepen, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, 
vervoersverboden, overstroming, brand en ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van diens 
leveranciers. 

2. Indien een geval van overmacht van blijvende aard zich voordoet, is de Stal Vermulst gerechtigd zonder enige 
verplichting jegens opdrachtgever/contractspartij tot schadevergoeding de overeenkomst te annuleren.  

3. Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet is Stal Vermulst gerechtigd zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst 



te annuleren, en het paard te retourneren aan de opdrachtgever, met dien verstande dat hij verplicht is binnen 6 
maanden nadat de overmacht zich heeft voorgedaan hetzij de uitvoering der overeenkomst te hervatten hetzij de 
overeenkomst alsnog te annuleren. 
 
 

Artikel 17: Geschillen/Jurisdictie/Forumkeuze/Rechtskeuze 
 

1. Op alle opdrachten, zomede op alle overeenkomsten niet zijnde opdrachten, welke Stal Vermulst aangaat of die 
met Stal Vermulst worden aangegaan is Nederlands recht exclusief van toepassing. 

2. Onverminderd het in Verdragen en EG-Verordeningen bepaalde van dwingend recht omtrent de bevoegdheid van 
rechtbanken is de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch (des geboden Kamer voor Kantonzaken) in 
eerste aanleg exclusief bevoegd van een geschil kennis te nemen in geval er een uit een (opdracht)overeenkomst 
met Stal Vermulst voortvloeiend geschil tussen partijen beslecht dient te worden, tenzij Stal Vermulst zou besluiten 
de ten aanzien van opdrachtgever (mede) bevoegde rechter te benaderen of zich aan het oordeel van een zodanige 
andere rechter te onderwerpen. 

 
 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het eerst gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie    ‘s-
Hertogenbosch op ……-……-…………  

 

 
 


