.\l gemeneBeslagvoorwaarden
NederlandseVerenigingvan Hoefsmeden
ART l:

1.1
De navolgendvoorwaardenzijn algemenevoorwaardenals bedoeldin arlikel 6:231van het
BurgerlijkWetboek.Dezealgemenevoorwaardenzijn opgesteldten behoevevan de
alsmedehaarleden.
Nederlandse
Verenigingvan Hoefsmeden,
1.2
Vereniging
verstaan,ledenvan de Nederlandse
In het navolgendewordt onder"hoefsmeden"
die in de uitoefeningvan hun ambachtof bedrijf verklaardhebbende
van Hoefsmeden,
onderhavigealgemenevoorwaardente hanteren.
1.3
In dezealgemenevoorwaardenwordt onderwederpartijverstaan,de met de Hoefsmid
parlij.
contracterende

.\RT. 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1
waaronder
alsmededeterzakegeslotenovereenkomsten,
enopdrachten,
Alle aanbiedingen
en
uitvoering
alsook
de
aanvaarding
werk,
van
of
aanneming
die vankoop-enverkoop
voorwaarden
verklaringvandezealgemene
daarvan,
vindenplaatsonderdetoepasselijkheid
vandewederpartij.

ART.3:OFFERTES

3.1
zijnvrijblijvend,tenzijdeHoefsmid
Alle doordeHoefsmidgedaneoffertesof aanbiedingen
aanbod
alseenonhemoepelijk
gegeven
dat
zijn
aanbod
schriftelijkeenduidigte kennenheeft
dientte wordenbeschouwd.
).2

de aannemingvan werk betreffen,waaronderuitdrukkelijk begrepen
Indien overeenkomsten
de uitvoering door de Hoefsmid van hoefbeslagenlof -verzorgingzal de overeenkomststeeds
te zijn.
geachtworden eeninspanningsverbintenis

ART.4:LEVERTIJD

4 .1
Indien sprakeis van de leveringvan goederenaan de wederpartijdoor de Hoefsmid in het
wordt onderlevertijd wordt verstaande
kadervan enige terzakegeslotenkoopovereenkomst,
in de overeenkomstbepaaldetermijn waarbinnengoederenwaaropde overeenkomst
betrekkingheeft,moetenworden afgeleverd.De levertijd vangt niet eerderaandan nadatdoor
met de wederpartij,alsmede
is ontvangendejuridischbindendeovereenkomst
de Hoefsn-rid
door derdenaante leverenmaterialenen
alle in verbandmet de geslotenovereenkomst
gegevens,waarondergrond- en hulpstoffen.
4 .2
zijn als fataletenlijn, tenzij
De in lid 1enlid 4 genoemdetermijn zal nimmerte beschouwen
Bij niet trldigeleveringdient de
schriftehlkuitdrukkelijkandersis overeengekomen.
gebreke
in
te stellen.
schriftehlk
de
Hoefsmid
rvederpartijderhalve
4.3.
De Hoefsmidhoudtzich uitdrukkelijkhet rechtvoor de leverlijdente verlengen,indienzulks.
bijvoorbeeldals gevolgvan verlragingin de toeleveringaande Hoefsmiddoor derden,
redelijkerwijsnoodzakehjkis. 4.4. lndien er sprakeis van aannemingvan werk, waaronder
nadrukkelijkbegrepenhet uitvoerenvan hoefbeslagen- verzorging,zal de levefiemtijn steeds
in overlegmet de wederpartijwordenvastgesteld.

ART.5:

5 .1
De Hoefsmid is uitdmkkehlk bevoegdde leveringstennijnte verlengenmet eentermijn geltjk
die redelijkerwijsvoor risico van de
aande vertragingals ge-volgvan ornstandigheden
wederpartijdienente komen, dan wel het gevolgvan over-illachtzijn, zonderdeswegetot
van de Hoefsmid
gehoudenLezijn, onvenninderdde bevoegdheid
enigerleischadevergoeding
om ingevolgeverwijtbarehandelingenvan de wederparlij,vergoedingvan de door de
Hoefsmidgeledenschadete vorderen.
5 .2.
Voor risico van de wederpartijkomen en ieder geval de gevolgenvan vefiragingenin de (op)
levering,indien zulks te wijten valt aanonwilligheid van het te behandelenpaard,dan wel het
door de Hoefsmid of derden,waaronderde wederparlij,ontdekkenvan gebrekenin het paard.

ART.6:OPLEVERING

6.1
doorde
werkzal geschieden
vanhetdoordeHoefsmiduitgevoerde
Oplevering
gemachtigde.
aan
diens
dan
wel
wederpartij,
aan
de
gereedmelding
doordeHoefsmid
het
vandeHoefsmidwaaruitredelijkerwijs
doorhandelingen
kanookgeschieden
Oplevering
gereed
zijn vanhetwelk kanwordenafgeleid.

ART.7 : UITVOERING DER WERKZAAMHEDEN

l.l
is de wederparlijgehoudenzorg te dragenvoor een
BU de uitvoering der werkzaamheden
welke de veiligheid,alsmedehet rvelzijnvan zorvelde
werkpleken omstandigheden
paard,zoveelals redelijkenvijsmag rvordent'errvacht,
Hoefsmidalsookhet te behandelen
rvaarborgt.
1 .2
noodzakelijkehulph'achten.
De wederparlijdient te zorgenvoor de werkzaamheden
e.d.
elektrischeenergie,water,
aa
t.J

Voor rekeningvan de wederpaftíj zijn alle eventueleextrakostenen u'el in het bijzonderde
kostenverbandhoudendmet de aardvan het paarden/of de hoeven,dan l'el de u'erkplek
dienenplaatste vinder.r.Onderzodanigeextra
waar de werkzaamheden
en/of omstandigheden
door de
indiender zelfs asslstentie
kostenvallenin iedergevalde kostenvan dierenartsen
Hoefsmid geradenwordt geacht.

ART.S:INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8 .1
waaropde hoefsmideenberoepkan
De wederparlijdient alle intellectueleeigendomsrechten
ook, welke de wederpartijals
vorm
dan
Alle in- formatie,in welke
doente respecteren.
met de Hoefsmidter kenniskomt, dientvertrouwelijkte
gevolgvan enigeovereenkomst
wordenbehandeld,tenzij dergelijkeinfor-matiereedsals algemeenbekenddient te worden
beschouwd.
8 .2
voor op de br1de aanbiedingverstrekte
De Hoefsmid behoudtzich het auteursrecht
en offefies.Dezeen soorlgelijkestukken
schetsen
tekeningen,
ontwerpen,aÍbeeldingen,
en
blijven eigendomvan de hoefsmid,ook nadatkostenaande wederparlijzijn doorberekend.
of
getoond.
gekopieerd,
aan
derden
niet worden
toestemming
mogenzonderzijn schriftelryke
gebruikt.
wijze
op andere

ART.9: GARANTIL,

9.1
Afwrlkingen in kwaliteit enlof de hoedanigheidvan het uitgevoerdewerk, welke uit technisch
oogpuntniet te vermijdenzljn, danwel redelijkerwijshet gevolg ztjnvan omstandigheden
welke voor rekeningvan de wederparlijdienente komen,waaronderonwillige paarden,
gebrekenaanhoevenof eenkwalitatief onvoldoendewerkplek, leverennimmer enigegrond
op voor, hetzij reclames,hetzij ontbindingvan de betreffendeovereenkomst.
9.2
van hetuitgevoerdewerk voor het doel
staatniet in voor de geschiktheid
Hoefsmid
De
waarvoorde wederpartij dezebestemt,tenzij de Hoefsrnidde geschiktheidvoor de bestemde
redelijkerwijsmoetwordenaangenomen.
schriftelijkheeftgegarandeerd,
toepassing
9.3
Met inachtnemingvan de in dit artikelgenoemdebeperkingenstaatde Hoefsmidin voor de
van de door hem geleverdegoederenen het voor de productievan deze
deugdehlklieid
goedelengebruiktemateriaal,eenen anderin dier voege,dat door de Hoefsmidnimmermeer
dan de garantieverplichtingenwaafioe de
garaltie verplichtingenworden aangegaan
Èveranciervan de betrokkengoederenen/of materialenzich jegensde Hoefsmid verplicht
heeft.

9.4
noodzakelijkmoet wordengeacht,zulkster
Iudienherstelvan uitgevoerdewerkzaamheden
hoefsmid,dientter zakesteedseenafzonderlijke
beoordelingvan de behandelend
te rvordengesloten.Het herstelgeschiedtsteedsvoor rekeningvan de
overeenkomst
rvederparlrjtenzij de Hoefsmid na bestuderingvan de gebrekenin het werk, of het geleverde
op grond van enigegalantieverplichtingheeft
goed,scluiftehlk zijn aansprakehlkheid
erkend.
u\

-behandeling
en -onjuist
C.Ur.i.n ontstaandoor nonnaleslijtage,onoordeelkundige
of wrjzigingendoor derdenof door de
onderhoud,of gebrekendie zich voordoenna reparaties
garantie.
wederpartrjzelf, vallenbuiteniedere
9 .6
de
De garantiestrektzich nimmervelderuit dantot het gratisleverenvan nienweonderdelen,
geleden
de
wederpartij
enige
andere
door
voor
nimmer
aansprakelijk
Hoefsmidis dan ook
en gevolgschade.
schade,waarondermedewordt verstaanletselschade
v./
ontslaatde
Het beweerdelijkniet nakomendoor de Hoefsmidvan haargarantieverplichtingen
met
de
I{oefsmid
enige
wederparlijniet van de verplichtingendie voor hem voottvloeienuit
seslotenovereenkomst.

ART.10:RECLAMES

1 0 .I
Reclanreringten aanzienvan uitwendig waameembaregebrekendient schriftelijk te
geschieden
uiterlijk bU de visuelekeuringonmiddellijkna opleveringvan het werk door de
Hoefsmid,dan wel -als geenkeuringbij opleveringplaatsvindt-binnen48 urenna oplevering,
bij overschnldingvan welke tennijn elke aanspraaktegende Hoefsmid ter zakevan die
gebrekenvervalt. Reclamesten aanzienvan reedsdoor de wederpartijgebruikteof venverkte
goedelenzijn niet rnogelijk.De kostenvan keuringenzijn steedsvoor rekeningvan de
wederpartij.
10.2
Reclameringten aanzienvan uitwendig niet waameembaregebrekendient zo spoedig
bij
mogelijk,dochuiterlijk binnen7 dagenna opleveringschriftelijkte geschieden,
overschrijdingvan welke termijn elke Hoefsmidvervalt.
10 .3
De wederpartrjis niet bevoegdop enigeaande Hoefsmidtoekomendesorl, ter voldoening
enigbedragwegenseendoor de
facfuurof anderszins,
aaneendoor de Hoefsrnidtoegezonden
wederpartijgesteldetegenvorderingin minderingte brengen.

ART.1I : EIGENDOMSVOORBEHOUD

11 .1
De Hoefsmid behoudt zich de eigendornvan de goederenen/of materialenvoor, totdat de
dezealgemenevoorwaardenof anderszinswederparlijde koopsom,met alle,-ingevolge
b4komendèkostenheeftvoldaan,of daaryoorafdoendezekerheid,zulks ter beoordelingvan
de Hoefsmid,heeftgesteld.

lr.2

Het gesteldein dit artikelzal nimmeruitgelegdkunnenwordenals het afstanddoenvan enig
aan de Hoefsn-ridtoekomendrecht op retentie'
I 1.3
De wederparlijis gehoudende Hoefsmidonverwijldop de hoogtete stellenvan
van derden,verbandhoudendemet de goederendie
maatregelen
(buiten)gérectitetltce
ingevolgedit artikeleigendomvan de Hoefsmidzijn.

BETALING
ART.12:
1 2 .r

nettoa contantonmiddellijkna oplevering,tenzij uitdr-ukkelrrk
Betalingdientte geschieden
zal de wederparlijdeze,pro rato aen1",et
andersI ou.r..ngekomen.Bij deelleveringen
geleverde,nettoa contantdienente voldoenaande Hoefsmid.
12 .2
van de
Indiel er geledetwijfel br1de Hoefsmidbestaatomtrentde betalingscapaciteit
bezorgingvan goederetl.datlu'.-i.l-'
wederpartg,is de Hóefsmidbevoegdde overeengekomen
uitvoeiingvan het werk uit te stellen,totdatde wederpartijzekerheidvoor de betalingheeft
voor de door de Hoefsmidals gevolgvan enrge
verschaft.De wederparlijis aansprakelijk
hierdoor ontstanevertragingte lijden schade.

ART.13 :

l 3. l
en vootts
aanmaningof incassering
en buitengerechtelijke
Voor alle kostenvan gerechtehjke
alle overigekostendiá directof indirecthet gevolg zljnvan de niet- of niet volledigebetaling
wordengehouden'
van de wederparlijaansprakelijk
13.2
oÁper jaat,
Vorderingendie niet trjdig zrln voldaanwordenverhoogdmet eeninterestvan 15
te
ilgaalde eenmaand Aó factuurdatum,waarbij een gedeeltevan eenmaandzal hebben
"á
geldenals eenvolle maand..
13 .3
Vergoedingvan buitelgerechtelijkekostenontslaatde wederparlijniet van de verplichtittg
voorzoverde
o* óv.rig.-door de hoefsmidgeledenschadeaande Hoefsmidte vergoedett,
Hoefsmid op dezevergoedingrechtensaanspraakkan maken.
13.4
wanbetalingdoor de wederparlryis de Hoefsn-rid
Bij door de Hoefsmid geconstateerde
van de
uliArun ettik bevoegdvan dezewanbetalingrneldingte makenbrj het bestuur
verenigingvan hoefsmeden.
Nederlandse

ART.14: ONTBINDING

L 4 .I
de Hoefsmid zich
O'venlinderd het overige gesteldein dezealgemenevootwaarden,behoudt
fussende Hoefsrniden de wederparlijals
het recht voor de lopendèovereenkomsten
en) reedsgeheelof gedeeltelijk
ongeachtof aande overeenkomst
ontbondente beschouwen,
uitvoering is gegeven,en wel zonderrechtelijketussenkomsten zonderdat entge
van de Hoefsmid
ingebrekÁteiling zal zijnvereist,op het tadsiip waarop,zulks naaroordeel
dJveiligheid en welzijn uun hemzelf,dan wel het paardniet (langer)kan worden
als ontbondente
g.gurun*d..rd.Tevensis de Hoefsmidbevoegdgeslotenovereenkomsten
gesloten
beschouwenindien de wederparlijnalatigis in de nakomingvan met de Hoefsmid
overeenkomsten.
14.2
vorderingenonmiddellijkopeisbaar'De
Door ontbindingwordenover en weerbestaande
geledenschade'
wederpartijblijft aansprakelijkvoor alle door de Hoefsmid ter zake

ART. 15 : AANSPRAKELIJKHEiD

15 .1
wordt door de Hoefsmidgeenenkeleaansprakelijkheid
het gesteldein ar1.9-10
Onverrninderd
ge- ofvemraaktegoederenen/ofandere
aanvaardvoor schadeaandoor hem geleverde,
paard,
brj het behandelde
schade,waaronderletselschade
goederen,
dan wel andersoortige
welke dilect of indirect oorzaakvindenin dool of namensde Hoefsrnidverrichtte
handelingen.
15.2
voor schadesin eenindividueel
Indien en voorzoverde uitsluitingvan de aansprakel4kheid
gevalals onredelijkbezwarendmoetwordenbeschouwd,danwel om andereredenenrechtet-is
nimmerhogerzijn danhet bedragwaafioe
ar is, zaIhet uit te kerenschadebedrag
ontoelaatba
heeftafgedektmiddelseenverzekeringsovereeukot.t.tst.
de Hoefsmidz4n aansprakelijkheid
Met betrekkingtot al die voorvallenwaarvanhet risicoredelijkerwijsniet doormiddelr'ane.-tr
is af te dekken,accepteerlde Hoefsmid geenaansprakehjldreid.
verzekeringsovereenkomst
tenzlj dezevoorvallenhet gevolg zijn van opzetof grove schuldvan de Hoefsn-rid.
1 5 .3
te stellenter
De wederparlrj is gehoudende Hoefsmidte vrijwarenen eventueelschadeloos
welke derdeten lastevan de Hoefsmid mochteu
zakevanáansprakenof schadevergoedingen,
of industrieeleigendom,door het
makenin verbandmet de schendingvan intellecfueel
van een
dan wel door toepasslng
materialen,onderdelen,
gebruikvan tekeningen,gegevens,
Èepaaldewerkwijze, welke aande Hoefsmid door of vanwegede wederpartijzijn verstrektof
voorgeschreven.

ART, 16 :

16 .I
is noch wijziging noch
Onverminderdhet overigegesteldein dezealgemenevoorwaarden,
tenzij de uitvoeringvan
gesloten
overeenkomstmogelijk,
noch ontbindingvan een
annuler-ing
door de Hoefsmidonmogelijkof bezwaarlijkwordt ten gevolge
eengeslotenovereenkomst
uun óu.r11acht.Onder ovenlacht dient in ieder gevalte worden verstaanhet bestaanen het
op welke wtjze ook, waardoorde veiligheiden/ofliet welzijn
ontstaanvan omstandigheden,
van de Hoefsnid. dan wel het te behandelenpaarden/of derdenniet (langer)gegarandeerd
kan worden.

ART.17:GESCHILLEN

t7.l
Op alle geschillendezealgernenevoorwaardenof tussende Hoefsmid en de wederparlij
rechtvau toepassing.
is het Nederlandse
betreffende,
góslotenovereenkomsten
17 .2
Dezegeschillenzullenwordenbeslistdoor de daartoebevoegderechter,zulks met inbegrip
indiende beslechtingvan eventuelegeschillendool de Hoefsmid
uun ..,, arbitragecommissie,
en de wederparlrjis of wordt overeengekomen.
1 7 .3
Zowelde Hoefsn'ridals de wederpartijzijn bevoegddoor het bestuurvan de Nederlandse
Verenigingvan Hoefsmedenaante wijzen personenom advieste vragenter beslechtingvan
tussende Hoefsmid en de wederpartijontstanegeschillen.

AR T . 18 :

18.1
in een
vooÍwaarden
vandezealgerrene
vandebepalingen
In het gevalvan eenof meerdere
dandientdebepaling
moetenwordenaangemerkt,
gevalalsonredelijkbezwarend
individlueel
als
op eenwljzediezowelhetbelangvandeHoefsmidbrj debepaling,
te-worden
uitgelegd
hetbelangvande individuelewederpartijin achtneemt'
18.2
in een
voorwaarden
vandezealgemene
vandebepalingen
In hetgevaleenof meerdere
vanlid
entoepassing
moetenwordenaangemerkt
bezwarend
gevalalsonredelijk
individ*ueel
aantasten.
niet
I nietmogelijkis, zalzulksdekwaliteitvandeoverigebepalingen

