
 
 
 
 
 

Algemene voorwaarden 
- Opdrachtgever dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben / mee te 

geven. EquiparQ behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken 
van een geldig paardenpaspoort. 

- De te transporteren paarden dienen aan de verplichte entingen te voldoen. 
- Het in- en uitladen van het paard dient door de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger te 

worden gedaan. Uiteraard kunnen wij op uw verzoek u hierbij assisteren. 
- EquiparQ behoudt zich het recht om ter plaatse het transport te weigeren bij; 

- Een paard wat na 1 uur nog niet geladen is. 
- Een paard in zeer slechte conditie of ziek (zonder verklaring van de arts) 

    De gemaakte kosten dienen conform de tarieven van EquiparQ voldaan te worden. 
- Tijdens het transport rijdt de eigenaar of vertegenwoordiger met EquiparQ mee, of er achter 

aan. Hier kan in overleg van afgeweken worden. 
- Afgesproken tijden zijn slechts richt tijden, EquiparQ kan niet aansprakelijk worden gesteld bij 

eventuele vertraging door onvoorziene omstandigheden zoals verkeersopstopping, extreme 
weersomstandigheden, pech. 

- Bij extreem slechte weersomstandigheden behoudt EquiparQ zich het recht om de afspraak te 
annuleren. Opdrachtgever kan EquiparQ hier niet aansprakelijk voor stellen dan wel een 
schadevergoeding eisen. 

- In geval van overmacht worden onze aangegane verplichtingen opgeschort. 
- Betaling dient ter plaatse contant of per bank voldaan te worden. Het afgesproken bedrag kan 

worden opgehoogd met extra onvoorziene kosten zoals langere wachttijden.   
- Eventuele kosten voor tol en/of veerpond komen voor rekening opdrachtgever. 
- Het paard mag onder geen beding tijdens het transport uit de wagen/trailer worden gehaald. 
- Als opdrachtgever bent u te alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade welke door 

uw paard(en) aan het voertuig wordt aangebracht. Hieronder valt ook de schade aan derden. 
- EquiparQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan mens en/of dier. Schade 

aangebracht door u paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 
- Eventuele bijkomende kosten die door EquiparQ noodzakelijk worden gevonden voor het 

welzijn van het paard, zoals stalling, veearts, zijn voor de rekening van de opdrachtgever.   
- Afmeldingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren kenbaar te worden gemaakt bij EquiparQ. Als 

u niet binnen de gestelde termijn van minimaal 24 uur de afspraak afzegt worden er 
annuleringskosten in rekening gebracht bij opdrachtgever.   

- Alle offertes zijn vrijblijvend, een overeenkomst komt pas tot stand door een 
opdrachtbevestiging. Bij acceptatie van de opdrachtbevestiging accepteert u ook onze 
Algemene voorwaarden. 

 
Ondergetekende gaat akkoord met de algemene voorwaarden van EquiparQ 
 
Datum:______________________________________________________________ 
 
Naam:_______________________________________________________________ 
 
Handtekening:________________________________________________________ 


