
                              

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: 

 

Uphill Stables 
Heiligenboom 3 
5066 CB  Moergestel 

 

Inschrijfnummer K.v.K. te TILBURG: 17235366 

----------------------------------------------------------------------- 

ARTIKEL 1: DEFINITIES EN UITLEG 

1. Opdrachtnemer/pensionhouder/trainer/rij-instructeur/trainen. In deze algemene voorwaarden is 

Uphill Stables opdrachtnemer en/of pensionhouder en/of trainer en/of rij-instructeur. Onder 

opdrachtnemer/pensionhouder/trainer/rij-instructeur wordt verstaan degene die zich bedrijfsmatig 

bezig houdt met het stallen en/of beweiden en/of in pension houden en/of trainen, 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. Uphill Stables werkt 

uitsluitend op basis van een schriftelijke opdrachtovereenkomst c.q. bevestiging door Uphill Stables 

voor pensionstalling/training/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 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 Uphill Stables 

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. Uphill Stables 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, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. In voorkomende gevallen treedt Uphill Stables in uw opdracht op als 

tussenpersoon/commissionair. Uphill Stables werkt uitsluitend op basis van een schriftelijke 

opdrachtovereenkomst c.q. bevestiging door Uphill Stables voor bemiddeling.  

4. Verkoper/koper. Uphill Stables voert tevens een handelsstal. In dit kader treedt Uphill Stables 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 Uphill Stables, handelende onder de naam Uphill Stables, zomede op alle 

overige overeenkomsten welke Uphill Stables 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 Uphill Stables 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 Uphill Stables 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. Uphill Stables 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 Uphill Stables. 

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Uphill Stables zijn vrijblijvend, tenzij door Uphill Stables 

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 Uphill Stables, 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 VANDERDEN  

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 verband houdende 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: WIJZIGING 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: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 
 

1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens 
naar Nederlands recht worden beslecht. 

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de 
gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de 
plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 
   

 


