
 
 

 
 

Voorwaarden opfok en stalling 
 

Artikel 1 

Op alle rechtsbetrekkingen die Hofstede de Honthorst in het kader van zijn bedrijf aangaat, 

zijn de aan deze overeenkomst gehechte algemene voorwaarden van toepassing. De klant 

verklaart zich uitdrukkelijk akkoord na plaatsing van het veulen/paard bij Hofstede de 

Honthorst, met de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

Overeenkomst 

Artikel 2 

1. Hofstede de Honthorst stelt weidegang, (groeps)stalling en verzorging aan de klant ter 

beschikking, ten behoeve van: 

2. De overige verzorging van het veulen/paard omvat onder meer het voeren, het onderhouden 

van de algemene conditie van het veulen/paard, het schoonhouden van de groepsstal, 

alsmede dagelijks toezicht. 

Looptijd 

Artikel 3 

1. De overeenkomst gaat in op het moment dat het veulen/paard door de klant op het bedrijf 

van Hofstede de Honthorst wordt gebracht. 

2. Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst op de dag waarop het 

paard/veulen/paard wordt opgehaald en wel op het moment waarop het veulen/paard ons 

bedrijf verlaat.  

3. Looptijd duurt uiterlijk tot begin weideperiode in het jaar dat het paard de driejarige leeftijd 

behaald. 

Beëindiging overeenkomst en ontruiming 

Artikel 4 

1. Het is Hofstede de Honthorst toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen, indien: 

2. de klant ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim is. 

3. het veulen/paard tijdens de opfokperiode overlijdt, met dien verstande dat de opfokprijs tot 

sterfdatum verschuldigd blijft. 

4. Het is de klant toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien 

Hofstede de Honthorst verzuimt het veulen/paard op deugdelijke wijze te verzorgen, en er 

ondanks een schriftelijke aanzegging, binnen 3 dagen na ontvangst daarvan, geen 

verbetering in deze situatie is opgetreden. 

5. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant het veulen/paard uiterlijk op de 

beëindigingsdatum op te halen. 

 

Paraaf eigenaar         Paraaf stalhouder 



 
 

 
 

Prijs en betaling 

Artikel 5 

1. Een kalenderjaar kent een weideseizoen, dat loopt van 1 mei tot 1 oktober van ieder 

kalenderjaar, en een stalseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 mei in het daaropvolgende 

kalenderjaar. Mits weersomstandigheden en weiden dit mogelijk maken. Bij goede 

weersomstandigheden kan het weide seizoen worden verlengt door Hofstede de Honthorst. 

2. De opfok/stallingsprijs voor het veulen/paard staan vermeld op de tarievenlijst van Hofstede 

de Honthorst. Indien anders is overeengekomen staat dit op de overeenkomst en is deze 

ondertekend door eigenaar van Hofstede de Honthorst  

3. Hofstede de Honthorst heeft het recht de tarieven te verhogen en de tarievenlijst aan te 

passen. Deze verhoging wordt een maand voor het weide- of stalseizoen aan de klant 

bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht 

de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van het bijbehorende opzegtermijn (zie 

Artikel 6).  

4. Wijzigingen in het Btw-tarief worden ten allen tijde aan de klant doorberekend. 

5. De betaling van de opfok/stallingsprijs geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum van de 

verzonden factuur aan de klant. 

6. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van de verschuldigde opfokprijs op het door 

Hofstede de Honthorst aangegeven rekeningnummer, dan wel door contante betaling aan 

eigenaar van Hofstede de Honthorst. 

7. Indien de klant in gebreke blijft heeft Hofstede de Honthorst het recht zich het veulen/paard 

toe te eigenen, te verkopen en daaruit de kosten te halen die verschuldigd zijn.   

Opzegging 

Artikel 6 

1. De overeenkomst kan zowel door Hofstede de Honthorst als door de klant tegen het einde 

van iedere maand worden opgezegd. 

2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 

tenminste 2 maanden in de zomer periode en 3 maanden in de winter periode. 

 Plaatsing van het veulen/paard 

Artikel 7 

Bij aankomst van het veulen/paard op het terrein van Hofstede de Honthorst, vinden de 

navolgende handelingen plaats: 

– Controle van de algehele conditie, inclusief de hoeven. 

– Controle van het paardenpaspoort en van de inentingspapieren. 

– Controle met betrekking tot de laatste ontworming. 

– Ondertekening van deze overkomst. 
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Faciliteiten 

Artikel 8 

Gebruik maken van de faciliteiten gebeurt volledig op eigen risico. Hofstede de Honthorst is 

op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of ongelukken voortkomende uit het 

gebruik van onze faciliteiten. 

Voer 

Artikel 9 

Hofstede de Honthorst voert het veulen/paard naar eigen inzicht, afhankelijk van de 

weidegang, de conditie en de behoefte van het betreffende dier. 

Stalling 

Artikel 10 

Voor de groepshuisvesting wordt gebruik gemaakt van loopstallen, waarin de 

veulens/paarden in groepen worden gehouden. Tijdens de stallingsperiode worden de 

veulens/paarden zo mogelijk dagelijks enige uren naar buiten in de paddocks. De dieren die 

individueel gehuisvest worden komen ook zo mogelijk ook dagelijks enige uren in de 

paddocks of weide.   

Weidegang 

Artikel 11 

Hofstede de Honthorst bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het veulen/paard. Indien 

de weersomstandigheden en de conditie van de wei dit toelaten, gaat het veulen/paard zoals 

overeengekomen het gehele weideseizoen dag en nacht naar buiten. Dit is in principe van 1 

mei tot 1 oktober, bij goede weersomstandigheden kan deze periode worden verlengt door 

Hofstede de Honthorst. 

Ontwormen 

Artikel 12 

Het veulen/paard wordt volgens advies van de dierenarts of kliniek ontwormd. De kosten 

hiervan zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening 

gebracht. 

Inenting 

Artikel 13 

Het veulen/paard wordt na zijn reeks basisentingen, éénmaal per 12 maanden ingeënt tegen 

tetanus en influenza. De kosten hiervan zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden 

afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht. 
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Dierenarts 

Artikel 14 

1. In overleg met de klant, bepaalt Hofstede de Honthorst of het veulen/paard medische 

verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft. In beginsel geschiedt deze 

verzorging of behandeling door de dierenarts van Hofstede de Honthorst, tenzij de klant bij 

het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te 

wensen. 

2. In noodgevallen heeft Hofstede de Honthorst op grond van deze overeenkomst de 

toestemming van de klant om de dierenarts van Hofstede de Honthorst in te schakelen. Of 

sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Hofstede de Honthorst. 

3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in de opfokprijs inbegrepen 

en worden rechtstreeks door de dierenarts dan wel door Hofstede de Honthorst afzonderlijk 

aan de klant in rekening gebracht. 

Hoefsmid 

Artikel 15 

1. In het kader van de normale hoefverzorging van het veulen/paard, beoordeelt Hofstede de 

Honthorst of er een hoefsmid ingeschakeld moet worden. In beginsel wordt hiervoor de 

hoefsmid van Hofstede de Honthorst benaderd, tenzij de klant bij het aangaan van deze 

overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen. 

2. In noodgevallen heeft Hofstede de Honthorst op grond van deze overeenkomst de 

toestemming van de klant om de hoefsmid van Hofstede de Honthorst in te schakelen. Of 

sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van Hofstede de Honthorst. 

3. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen of beslaan zijn niet in de 

prijs inbegrepen en worden door Hofstede de Honthorst afzonderlijk aan de klant 

doorberekend. 

Aansprakelijkheid Hofstede de Honthorst 

Artikel 16 

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, is Hofstede de Honthorst niet 

aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor 

schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Hofstede de Honthorst aangeboden 

producten. 

2. Hofstede de Honthorst is niet aansprakelijk voor schade aan het veulen/paard. 

3. Hofstede de Honthorst is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade 

indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens 

Hofstede de Honthorst. 

4. De aansprakelijkheid van Hofstede de Honthorst voor alle kosten en schade, op enigerlei 

wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de 

uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Hofstede de 

Honthorst zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan 

verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 
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Aansprakelijkheid klant en verzekering 

Artikel 17 

1. De klant is aansprakelijk voor de schade aan Hofstede de Honthorst dan wel aan derden, die 

het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn veulen/paard. 

2. De klant dient zijn veulen/paard en roerende zaken zelf te verzekeren tegen brand, diefstal 

en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te 

hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient 

uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen/paard te verzekeren, ook indien het 

veulen/paard bij derden verblijft. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft 

Hofstede de Honthorst het recht om inzage in de polis te verlangen.    

Door het veulen/paard bij Hofstede de Honthorst in de opfok of stalling te plaatsen 

bent u automatisch akkoord gegaan met de overeenkomst zoals hierboven staat 

beschreven! 
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