Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van D-sportstables, KVK 78687152, gevestigd aan de Nieuwe
Voorthuizerweg 6 te 3862 RW Nijkerk.

Artikel 1 - Definities
1. Klant
Natuurlijk persoon of rechtspersoon, waarmee D-sportstables een Overeenkomst is
aangegaan.
2. Paard
Paard(en) of pony(‘s).
3. Overeenkomst
De Overeenkomst op grond waarvan D-sportstables een Paard van de Klant stalt,
verzorgt en/of voor voer zorgt.
4. Separate diensten
Diensten waarvoor de Klant zich kan aanmelden, zoals onder andere deelname aan
dressuur- of springwedstrijden, al dan niet individuele rijlessen of ruiterfitness.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met, Separate
diensten van en aanbiedingen van D-sportstables.
Artikel 3 - Overeenkomsten
1. Overeenkomsten worden schriftelijk tussen D-sportstables en de klant aangegaan. Tenzij
anders overeengekomen, worden Overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur.
2. Partijen zijn gerechtigd af te wijken van het bepaalde in het eerste lid bij afspraken over
Separate diensten.
Artikel 4 - Prijzen
1. De overeengekomen prijzen zijn vastgelegd in de Overeenkomst en zijn afhankelijk van
de omvang van de op grond van de Overeenkomst door D-sportstables te verlenen
diensten.
2. Ten aanzien van Separate diensten hanteert D-sportstables een prijslijst die door Dsportstables voldoende bekend gemaakt wordt.
3. D-sportstables heeft het recht om haar prijzen aan te passen aan het gestegen prijspeil.
Verhogingen van in de Overeenkomst vastgelegde prijzen worden tenminste twee
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maanden voor dat deze ingaan schriftelijk of elektronisch aan de Klant bekend gemaakt.
Indien de Klant niet akkoord gaat met dergelijke prijsverhogingen, heeft hij het recht de
Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat,
onverminderd zijn rechten op grond artikel 6.
4. Wijziging in het BTW tarief wordt aan de Klant doorberekend.
Artikel 5 - Betaling en verzuim
1. Betaling vindt plaats door contante, elektronische betaling, door overmaking van het
verschuldigde bedrag op een door D-sportstables opgegeven bankrekeningnummer, of
door middel van automatische incasso.
2. Betaling van bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, worden
maandelijks vooraf door de Klant voldaan.
3. De betalingstermijn van bedragen voor Separate diensten is, tenzij er contant betaald
wordt, 14 dagen na factuurdatum.
4. De Klant is in verzuim na aanmaning, stellende een redelijke termijn.
Artikel 6 - Beëindiging Overeenkomst
1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van
één maand opzeggen. D-sportstables zal de opzegtermijn verlengen indien de Klant
aannemelijk kan maken dat herplaatsing van zijn Paard bij een derde binnen die maand
niet lukt, maar niet langer dan strikt noodzakelijk is om het Paard elders onder te
brengen.
2. D-sportstables kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de
Klant of personen voor wie de Klant verantwoordelijk is ondanks voorafgaande
waarschuwing in strijd handelen met de bij D-sportstables geldende veiligheids- en
gedragsregels of zich anderszins zodanig gedragen dat er sprake is van strijd met
hetgeen in het maatschappelijk verkeer en de paardensport in het algemeen als
betamelijk wordt beschouwd.
3. Acuut, ernstig besmettingsgevaar geeft D-sportstables niet het recht om de
Overeenkomst op te zeggen, maar wel om het Paard van de Klant tijdelijk in een
quarantainebox te plaatsen dan wel zodanig te stallen dat de kans op besmetting van
andere Paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.
4. Bij beëindiging van de Overeenkomst brengt de Klant zijn Paard elders onder met
medeneming van zijn overige eigendommen.
Artikel 7 - Annulering door de klant van Separate diensten
1. Indien de Klant verhinderd is een afgesproken Separate dienst af te nemen dient hij dit
zo snel mogelijk, maar uiterlijk vier uur voor de afgesproken aanvang daarvan schriftelijk
of elektronisch aan D-sportstables mee te delen.
2. In een dergelijk geval is de Klant alleen verplicht om de bedragen te vergoeden die Dsportstables ten tijde van de annulering voor de geannuleerde Separate dienst al aan
derden verschuldigd is.
3. Bij annulering op een later tijdstip zoals bedoeld in het eerste lid blijft de daarvoor
afgesproken betalingsverplichting van de Klant volledig bestaan. Hetzelfde geldt indien
de Klant niet verschijnt op het afgesproken tijdstip van de Separate dienst.
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Artikel 8 - Annulering door de D-sportstables
1. Iedere groepsactiviteit en/of bijzonder evenement wordt door D-sportstables
georganiseerd onder het voorbehoud dat er voldoende deelnemers zijn en/of dat er
voldoende capaciteit is.
2. Indien er onvoldoende deelnemers zijn en/of onvoldoende capaciteit beschikbaar is,
heeft D-sportstables het recht om de betreffende Overeenkomst te annuleren zonder
daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 9 - Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
1. De Klant en personen voor wie hij verantwoordelijk is, zijn gehouden de door Dsportstables gehanteerde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven.
2. D-sportstables heeft haar veiligheidsvoorschriften en gedragsregels op haar website
gepubliceerd en deze liggen ter inzage in haar kantine.
3. Het is D-sportstables toegestaan haar veiligheidsvoorschriften en gedragsregels
gedurende de looptijd van een Overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds via
de website en op locatie van D-sportstables bekend worden gemaakt.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid D-sportstables
1. De aansprakelijkheid van D-sportstables is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
2. Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering van D-sportstables niet wordt uitgekeerd,
is de aansprakelijkheid van D-sportstables beperkt tot EUR 10.000,00.
3. D-sportstables is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals (maar niet beperkt tot)
gederfde winst of schade door bedrijfsstilstand.
4. D-sportstables zal zich niet op een beperking van aansprakelijkheid beroepen indien de
door de Klant geleden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dsportstables.
5. Dit artikel 10 is van toepassing op D-sportstables, haar personeel en voor haar werkende
derden.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de Klant en verzekering
1. De Klant is jegens D-sportstables aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt
door hemzelf, personen voor wie hij verantwoordelijk is en zijn Paard (of andere dieren).
2. De Klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn Paard, die zich op het
bedrijf van D-sportstables bevinden, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en ander
onheil. Daarnaast dient de Klant voor zijn Paard een aansprakelijkheidsverzekering te
hebben afgesloten en die in stand te houden.
Artikel 12 – Accommodatie en Paarden
1. D-sportstables zal het Paard van de Klant alleen elders binnen haar bedrijf stallen na
goed onderling overleg met de Klant.
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2. Het Paard dient jaarlijks te zijn ingeënt en ontwormd volgens de daarvoor geldende
regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Een afschrift van
het inentingsbewijs wordt door de Klant aan D-sportstables overlegd.
3. Veterinaire behandeling en verzorging van een Paard door een dierenarts gebeurt door
de dierenarts van de Klant en voor rekening van de Klant.
4. In geval van nood is D-sportstables gerechtigd om zelfstandig een dierenarts in te
schakelen.
Artikel 13 - Paardentrailers en –wagens
1. Het stallen van paardentrailers en –wagens op locatie van D-sportstables geschiedt op
daartoe bestemde plaatsen.
2. Indien sprake is van langdurige en/of regelmatige stalling van paardentrailers en/of –
wagens op locatie van D-sportstables, worden de daaraan voor de Klant verbonden
voorwaarden en kosten opgenomen in de Overeenkomst.
3. Het bepaalde in artikel 11 lid 2 is van (overeenkomstige) toepassing.
Artikel 14 - Slotbepalingen
1. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst niet
rechtsgeldig blijkt te zijn, laat dat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.
2. Op deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst is het Nederlands recht van
toepassing.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit de toepassing van deze algemene voorwaarden, uit de
Overeenkomst of de uitvoering daarvan zullen worden onderworpen aan het oordeel van
de Rechtbank Gelderland, tenzij de Wet dwingend anders voorschrijft.
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