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Artikel 1: Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan 
onder: 
1. MvM Horses: de onderneming ‘MvM Horses’  (KVK 
nummer 82201242) gevestigd te De Steeg en 
gebruiker van deze algemene voorwaarden.  
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die aan MvM Horses opdracht heeft 
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden, 
dan wel tot het leveren van producten c.q. goederen, 
dan wel een product of dienst van MvM Horses heeft 
gekocht c.q. afgenomen. 
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet 
handelt voor doeleinden die verband houden met 
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of 
beroepsactiviteit en derhalve geen rechtspersoon is. 
Een aantal bepalingen in deze algemene 
voorwaarden zien expliciet op de situatie waarin de 
Wederpartij een Consument is. In deze bepalingen 
wordt de Wederpartij in dat geval aangeduid met de 
term Consument. 
4. Overeenkomst: elke – mondelinge of schriftelijke 
– afspraak gemaakt tussen MvM Horses en de 
Wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden, 
leveren van goederen of het verlenen van diensten 
door MvM Horses ten behoeve van de Wederpartij, 
waaronder bijvoorbeeld begrepen (maar daartoe 
niet beperkt): het stallen, trainen, opleiden en 
keuringsklaar maken van paarden van derden, het 
exploiteren van een hengstenhouderij en 
inseminatiestation, het begeleiden van merries bij 
de dracht en geboorte.  
5. Schriftelijk: de wijze van communicatie per brief, 
per e-mail, per whatsapp of enige andere wijze van 

communicatie die met het oog op de stand der 
techniek en de in het maatschappelijk verkeer 
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden 
gesteld. 
6. Paard: het Paard waarop de Overeenkomst 
betrekking heeft en op de Aankomstkaart als 
zodanig staat vermeld.   
 
Artikel 2: Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, 
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook 
genaamd, waarbij MvM Horses zich verbindt/zal 
verbinden om werkzaamheden te verrichten voor de 
Wederpartij, dan wel zich verbindt tot het leveren 
van goederen of het verlenen van diensten, als ook 
op alle daaruit voor MvM Horses voortvloeiende 
werkzaamheden. 
2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze 
algemene voorwaarden zijn slechts geldig en van 
toepassing indien deze expliciet en schriftelijk zijn 
overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) 
Overeenkomst,  opdrachtbevestiging of andere 
(schriftelijke) correspondentie met de Wederpartij, 
en zodoende door MvM Horses is bevestigd. 
3. Indien deze algemene voorwaarden en de 
(schriftelijke) Overeenkomst tegenstrijdige 
voorwaarden bevatten, gelden de in de 
Overeenkomst opgenomen voorwaarden. 
4. De Wederpartij met wie eenmaal een 
Overeenkomst is gesloten onder deze algemene 
voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van 
deze algemene voorwaarden op alle latere 
Overeenkomsten tussen MvM Horses en de 
Wederpartij. 

5. Indien een van de bepalingen in deze algemene 
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. De Wederpartij en MvM 
Horses zullen over de inhoud van een nieuwe 
bepaling onderhandelen, indien een van de 
bepalingen in deze voorwaarden of de 
Overeenkomst niet rechtsgeldig is. Partijen zullen 
met de inhoud van de nieuwe bepaling de 
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk 
benaderen. 
6. MvM Horses verlangt in beginsel strikte naleving 
van deze algemene voorwaarden. Indien MvM 
Horses dit als uitzondering niet verlangt, betekent 
dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn of dat in andere gevallen evenmin 
geen strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden is vereist. 
7. MvM Horses is te allen tijde gerechtigd deze 
algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien 
MvM Horses besluit haar algemene voorwaarden te 
wijzigen, zal zij de Wederpartij hieromtrent 
informeren. De gewijzigde algemene voorwaarden 
treden gelijktijdig in werking met de bekendmaking 
door MvM Horses aan de Wederpartij. Wijzigingen 
gelden ook ten aanzien van reeds bestaande 
Overeenkomsten. 
8. Indien de wijziging de aard en inhoud van de 
Overeenkomst ingrijpend wijzigt, heeft de 
Wederpartij die een Consument is, het recht om 
uiterlijk binnen 14 dagen na bekendmaking door 
MvM Horses, de Overeenkomst te ontbinden. Indien 
de Wederpartij, die een Consument is, binnen 14 
dagen na bekendmaking van de wijzigingen geen 

gebruik maakt van haar ontbindingsbevoegdheid 
c.q. de Overeenkomst (stilzwijgend) voortzet, wordt 
zij geacht de wijzigingen in de algemene 
voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. 
9. De door MvM Horses te verrichten 
werkzaamheden c.q. te verlenen diensten hebben 
uitsluitend het karakter van een inspannings-
verplichting en zijn uitdrukkelijk geen 
resultaatsverplichtingen. 
 
Artikel 3: Start en looptijd  
1. Een Overeenkomst tussen MvM Horses en de 
Wederpartij komt tot stand op het moment dat de 
door MvM Horses aan de Wederpartij verstuurde / 
overhandigde Aankomstkaart is ingevuld en is 
ondertekend door de Wederpartij, dan wel op het 
moment dat MvM Horses een begin met de 
uitvoering van de werkzaamheden c.q. opdracht 
heeft gemaakt.  
2. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan 
voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders zijn 
overeengekomen.  
 
Artikel 4: Inschakelen van derden 
1. Indien een goede uitvoering van de 
Overeenkomst dit vereist, heeft MvM Horses het 
recht bepaalde diensten c.q. leveringen door derden 
te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van 
MvM Horses.  
2. De kosten van het inschakelen van deze derden 
komen voor rekening van de Wederpartij. Iedere 
aansprakelijkheid van MvM Horses voor 
tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. 
3. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 
en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
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Artikel 5: Prijzen 
1. MvM Horses hanteert prijzen die afhankelijk zijn 

van de diensten die de Wederpartij van MvM Horses 

wenst te betrekken. MvM Horses heeft te allen tijde 

het recht de door haar gehanteerde prijzen te 

verhogen. MvM Horses zal de Wederpartij hierover 

tenminste drie maanden van tevoren informeren. 

MvM Horses heeft daarnaast het recht om 

kostprijsverhogingen die bij MvM Horses in rekening 

worden gebracht en onvoorziene prijsstijgingen 

terstond door te berekenen aan de Wederpartij. Ook 

btw-tariefwijzigingen worden altijd terstond aan de 

Wederpartij doorberekend. 

2. MvM Horses heeft het recht om in noodgevallen, 

zonder voorkennis van de Wederpartij, de hulp van 

een dierenarts of hoefsmid in te roepen. De kosten 

daarvan zijn voor rekening van de Wederpartij. Alle 

bijkomende kosten voortvloeiend uit (extra) 

opdrachten van de Wederpartij en de verzorging van 

het Paard (ook in niet-noodgevallen), waaronder 

maar niet beperkt tot de kosten van de dierenarts; 

hoefsmid; medicamenten; inentingen; 

supplementen; mestonderzoek; veranderingen in de 

hoeveelheid, samenstelling en/of specifieke eisen 

van of aan het voer en/of de verzorging; 

ontwormingskuren; zandkuren; keuring; 

verzekering, en transport zijn voor rekening van de 

Wederpartij.  

3. MvM Horses brengt het Paard indien gewenst uit 

op wedstrijden, keuringen en/of evenementen, 

indien het Paard daar in zijn africhting aan toe is. 

Wedstrijden, keuringen en/of evenementen worden 

in overleg tussen de Wederpartij en MvM Horses 

vastgesteld. De kosten van deelname aan 

wedstrijden, keuringen en/of evenementen, 

waaronder onder meer begrepen de kosten van 

transport, verblijfkosten, inschrijfkosten en alle 

bijkomende kosten, zullen aan de Wederpartij 

worden doorberekend.  

 

Artikel 6: Betaling en verzuim 
1. MvM Horses is te allen tijde gerechtigd om 
(gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere 
zekerheid voor betaling van de Wederpartij te 
verlangen. MvM Horses kan bijvoorbeeld altijd van 
de Wederpartij verlangen dat deze een borgsom bij 
MvM Horses deponeert ter hoogte van maximaal de 
waarde van tweemaal de overeengekomen 
maandelijkse vergoeding per Paard. MvM Horses 
mag zich verhalen op de borgsom als de Wederpartij 
– uit welke hoofde dan ook – een bedrag aan MvM 
Horses is verschuldigd. Het overschot moet bij einde 
van de Overeenkomst door MvM Horses worden 
terugbetaald. 
2. Betaling aan MvM Horses vindt plaats in contanten 
of door overmaking van het verschuldigde bedrag 
onder vermelding van het factuurnummer op het in 
de factuur genoemde bankrekeningnummer en 
binnen de op de factuur gestelde betaaltermijn.  
3. Als de Wederpartij niet binnen de in lid 2 
genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van 
rechtswege in verzuim en heeft MvM Horses, zonder 
nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht 
vanaf de vervaldag de Wederpartij over het 
gefactureerde bedrag 1,5% rente per maand in 
rekening te brengen, tot aan de dag van algehele 

voldoening, een en ander onverminderd de verdere 
rechten van MvM Horses. 
4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt bij de 
Wederpartij die een Consument betreft, de 
wettelijke rente voor consumententransacties 
gehanteerd. 
5. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van 
gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van 
de vordering, zijn voor rekening van de Wederpartij, 
ook voor zover deze kosten de rechterlijke 
procesvoering overtreffen. De buitengerechtelijke 
kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het 
te vorderen bedrag, met een minimum van €250,-. 
6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 wordt bij de 
Wederpartij die een Consument betreft, het ‘Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ 
gehanteerd voor het bepalen van de hoogte van de 
ontstane buitengerechtelijke kosten ten gevolge van 
de incassering van de vordering. 
7. MvM Horses heeft het recht de door de 
Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in 
de eerste plaats in mindering van de kosten als 
bedoeld in de leden 5 en 6, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en ten slotte in mindering 
van de opeisbare hoofdsommen die het langst 
openstaan. 
8. MvM Horses is bevoegd de afgifte van het Paard 
of andere zaken van de Wederpartij die MvM Horses 
onder zich heeft, op te schorten indien en gedurende 
de periode dat de Wederpartij de opeisbare 
vorderingen die voortvloeien uit de contractuele 
relatie met MvM Horses niet of niet volledig heeft 
voldaan, ook met betrekking tot vorderingen die 
geen verband houden met die goederen c.q. zaken. 

MvM Horses is niet aansprakelijk voor eventuele 
schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit 
het door hem uitgeoefende retentierecht.  
9. Indien de Wederpartij langer dan drie (3) 
maanden in verzuim is met nakoming van zijn 
verplichtingen onder de Overeenkomst, heeft MvM 
Horses het recht om namens en voor rekening en 
risico van de Wederpartij het Paard van de 
Wederpartij tegen het hoogste bod te verkopen aan 
een derde, waarbij de koopsom wordt verrekend 
met de openstaande vordering(en) van MvM Horses 
op de Wederpartij. Dienaangaande verleent de 
Wederpartij aan MvM Horses hiermee een 
onvoorwaardelijke volmacht tot verkoop van het 
Paard van de Wederpartij aan een derde. Als MvM 
Horses tot verkoop wenst over te gaan, dan zal MvM 
Horses drie (3) Nederlandse handelaren in paarden 
verzoeken een schriftelijk bod uit te brengen op het 
Paard van de Wederpartij en is MvM Horses uit 
hoofde van voornoemde volmacht gerechtigd om het 
hoogste bod namens de Wederpartij te aanvaarden 
en het Paard namens de Wederpartij te leveren aan 
de partij, die dit bod heeft uitgebracht. Daarbij wordt 
het bepaalde in lid 1 van dit artikel t.a.v. een 
eventuele vooruitbetaling of enige andere door de 
Wederpartij gestelde zekerheid in acht genomen. 
MvM Horses zal het voornemen tot verkoop van het 
Paard uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de 
voorgenomen verkoopdatum schriftelijk mededelen.  
10. De door de Wederpartij in lid 9 verleende 
volmacht kan slechts door de Wederpartij worden 
herroepen, indien en voor zover handhaving van de 
volmacht in de gegeven omstandigheden voor de 
Wederpartij onredelijk bezwarend zou zijn. 
Herroeping van de volmacht dient te geschieden 
door toezending van een schriftelijke verklaring aan 
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MvM Horses met daarbij aangehecht voldoende 
schriftelijke onderbouwing voor de stelling van de 
Wederpartij dat handhaving van de volmacht onder 
de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend 
zou zijn. 
11. De Wederpartij is niet gerechtigd vorderingen 
van MvM Horses te verrekenen met eventuele 
tegenvorderingen die hij/zij heeft op MvM Horses. 
12. Het bepaalde in lid 11 van dit artikel is niet van 
toepassing op Overeenkomsten met de Consument. 
13. In geval van liquidatie, faillissement of 
surseance van betaling van de Wederpartij zijn de 
vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk 
opeisbaar. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid  MvM Horses 
1. De aansprakelijkheid van MvM Horses voor 
schade als gevolg van een tekortkoming in de 
nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit 
onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.  
2. MvM Horses is niet aansprakelijk voor diefstal, 
ongevallen of schade op zijn terrein of op het 
(gehuurde) terrein van derden.  
3. MvM Horses is niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan aan het Paard of aan de Wederpartij 
toebehorende materialen.  
4. MvM Horses is niet aansprakelijk voor schade aan 
het Paard, ontstaan tijdens het vervoeren of in- en 
uitladen van het Paard.  
5. MvM Horses is ten opzichte van de Wederpartij 
(en met de Wederpartij meegekomen derden) niet 
aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg 
van het door de Wederpartij (en door met de 
Wederpartij meegekomen derden) niet in acht 

nemen van de veiligheidsvoorschriften of 
aanwijzingen en instructies door of namens MvM 
Horses gegeven. 
6. De Wederpartij is verplicht om gebreken en/of 
afwijkingen aan het Paard en/of specifieke eisen met 
betrekking tot de verzorging van het Paard tijdig en 
schriftelijk aan MvM Horses te melden. MvM Horses 
is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg 
van het niet c.q. niet volledig verstrekken van de 
juiste informatie door de Wederpartij.  
7. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid in de 
leden 1 t/m 6 van dit artikel niet kan worden 
uitgesloten, is de aansprakelijkheid van MvM Horses 
in ieder geval beperkt tot het bedrag dat op basis 
van de aansprakelijkheidsverzekering van MvM 
Horses wordt uitgekeerd. De door MvM Horses 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering biedt een 
dekking van maximaal €2.500.000,- per aanspraak 
en maximaal €5.000.000 per verzekeringsjaar. 
Daarnaast is opzicht-schade aan paarden 
(bijvoorbeeld schade toegebracht aan een Paard dat 
in stalling en/of training staat) op basis van de door 
MvM Horses afgesloten aansprakelijkheids-
verzekering gedekt tot een maximum van €25.000,- 
(per aanspraak en nooit meer dan twee keer het 
bedrag van de aanspraak per verzekeringsjaar). De 
Wederpartij vrijwaart MvM Horses voor alle 
mogelijke schade die het bedrag van de maximale 
dekkingen van de aansprakelijkheidsverzekering 
overstijgt. MvM Horses zal op verzoek van de 
Wederpartij inzage geven in de door MvM Horses 
afgesloten verzekeringspolis.  
8. Indien de verzekeraar van MvM Horses, om welke 
reden dan ook, niet of niet volledig tot uitkering van 
de ontstane schade overgaat, zoals, doch niet 
uitsluitend, indien de desbetreffende verzekering 

geen dekking biedt, en/of een toepasselijke 
verzekering ontbreekt en/of de vrijwaring in lid 7 
geen stand kan houden, zal de aansprakelijkheid per 
gebeurtenis (een reeks opeenvolgende 
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), in ieder 
geval beperkt zijn tot de vergoeding van uitsluitend 
directe schade van de Wederpartij, en wel tot een 
maximum van driemaal het maandelijkse bedrag 
van het honorarium voor de desbetreffende 
Overeenkomst/opdracht over het laatste 
kalenderjaar (bijvoorbeeld maximaal driemaal de 
kosten per maand van stalling, verzorging en 
training), dan wel in geval van een eenmalige 
opdracht, tot een maximum van driemaal het 
honorarium voor die betreffende eenmalige 
opdracht. 
9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan 
alle schade bestaande uit: 
▪ schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken, 
bijvoorbeeld aan het Paard of andere toebehorende 
zaken van de Wederpartij ("zaakschade"); 
▪ redelijke en aantoonbare kosten om MvM Horses er 
toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na 
te komen; 
▪ redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en 
de omvang van de schade voor zover betrekking 
hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; 
▪ redelijke en aantoonbare kosten die de Wederpartij 
heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de 
directe schade zoals hier bedoeld. 
10. De aansprakelijkheid van MvM Horses voor 
indirecte schade is geheel uitgesloten. Onder 
indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen 
directe schade is en in ieder geval, maar daartoe niet 

beperkt: alle gevolgschade, kosten van dierenartsen 
en andere deskundigen, gederfde winst, gemiste 
besparingen, verminderde goodwill, schade door 
bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van 
marketing-doeleinden en/of alle andere vormen van 
vermogensschade. 
11. Alle in dit artikel bedoelde uitsluitingen en 
beperkingen komen te vervallen indien en voor 
zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van MvM Horses.  
 
Artikel 8: Aansprakelijkheid, risico en 
verzekering Wederpartij 
1. De Wederpartij is op de hoogte van, en accepteert 

het risico dat, inherent is aan het omgaan, berijden 

en trainen van/met paarden, welk risico voortvloeit 

uit de eigen energie van het Paard en de daarmee 

samenhangende onberekenbaarheid en welk risico 

zich op elk moment kan manifesteren. De 

Wederpartij is zelf verantwoordelijk om zich hiervoor  

eventueel deugdelijk te verzekeren, bijvoorbeeld 

door middel van het afsluiten van een 

ongevallenverzekering. 

2. De Wederpartij is jegens MvM Horses 

aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt 

door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn 

gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren. 

3. De Wederpartij is tegenover MvM Horses en 

derden aansprakelijk voor de schade die wordt 

veroorzaakt door het Paard. De Wederpartij blijft te 

allen tijde bezitter van het Paard in de zin van artikel 

6:179 van het Burgerlijk Wetboek.  

4. De Wederpartij is verplicht het Paard en al zijn 

bijbehorende roerende zaken, welke bij MvM Horses 
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verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal 

en andere schade. Daarnaast moet de Wederpartij 

met betrekking tot het Paard een wettelijke 

aansprakelijkheidsverzekering hebben gesloten en 

deze in stand houden. De aansprakelijkheids-

verzekering moet het risico van het bezit van het 

Paard verzekeren, ook als het Paard bij derden is 

gestald en/of door derden wordt getraind.  

5. Alle vervoersmiddelen die door of namens de 

Wederpartij op het bedrijfsterrein van MvM Horses 

zijn geplaatst, staan daar voor rekening en risico van 

de Wederpartij. De Wederpartij dient zelf voor 

verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor 

passende beveiligingsmaatregelen. 

6. De Wederpartij zorgt ervoor dat (i) het originele 

paardenpaspoort altijd bij het Paard van de 

Wederpartij aanwezig is; (ii) dat het Paard van de 

Wederpartij is voorzien van een chip (transponder); 

en (iii) dat het Paard is geregistreerd in een daarvoor 

bestemde database, zoals overeenkomstig geldende 

Europese en nationale wet- en regelgeving hierover. 

7. De Wederpartij vrijwaart MvM Horses voor alle 

schade (incl. maar niet gelimiteerd tot kosten en 

boetes), die MvM Horses lijdt als gevolg van niet-

naleving door de Wederpartij van geldende  

Europese en nationale wet- en regelgeving over 

identificatie en registratie van paarden. 

 

Artikel 9: Overmacht 
1. Als MvM Horses zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen ten gevolge van een niet-toerekenbare 
tekortkoming van MvM Horses, van de door haar 
ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige 
zwaarwegende redenen aan de zijde van MvM 
Horses, waaronder begrepen maar daartoe niet 
beperkt: brand, inbraak, langdurige 
arbeidsongeschiktheid en andere stagnatie in de 
normale gang van zaken binnen de onderneming 
van MvM Horses, worden die verplichtingen 
opgeschort tot op het moment dat MvM Horses 
alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze 
na te komen. 
2. De Wederpartij heeft het recht, in geval de 
situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en 
14 dagen voortduurt na het intreden van de 
overmachtssituatie, de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk na deze 14 dagen schriftelijk op te 
zeggen, zonder dat verder enig recht op 
schadevergoeding bestaat. 
3. Voor zover MvM Horses ten tijde van het intreden 
van overmacht haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen 
of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is MvM Horses gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen 
gedeelte apart te factureren. De Wederpartij is 
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een 
afzonderlijke Overeenkomst. 
 
Artikel 10: Opzegging en beëindiging 
Overeenkomst 
1. Ieder van de partijen heeft te allen tijde het recht 
om de Overeenkomst schriftelijk tussentijds op te 
zeggen, zonder verdere opgaaf van redenen, tegen 

et einde van de kalendermaand met inachtneming 
van een opzegtermijn van een maand.  
2. Ieder van de partijen is tevens gerechtigd de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te 
zeggen dan wel, voor zover de wet dat toelaat, met 
onmiddellijke ingang beëindigd c.q. ontbonden te 
verklaren, zonder dat daartoe enige 
ingebrekestelling is vereist, in de volgende situaties: 

a. verlies van het Paard; 
b.  constatering door een dierenarts dat het 

Paard een besmettelijke ziekte heeft, die 
isolatie dan wel afzondering van het Paard 
vereist; 

c. situaties, die met wederzijdse instemming 
kunnen worden geaccepteerd;  

d. in geval van faillissement, surseance van 
betaling, toelating tot de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen of 
onder curatelestelling van de andere partij;  

e.  de Wederpartij, zijn gezinsleden of zijn 
bezoekers ondanks voorafgaande 
schriftelijke waarschuwing, zodanige 
overlast blijven bezorgen aan MvM Horses 
of aan medeklanten, dat de goede sfeer op 
en/of de goede naam van MvM Horses, 
ernstig worden aangetast; 

f.  als zich situaties voordoen waarbij de 
veiligheid respectievelijk de gezondheid 
van andere paarden en/of het Paard van de 
Wederpartij, dan wel van mensen in gevaar 
komt;  

e. indien de ene partij, ondanks voorafgaande 
schriftelijke waarschuwing, toerekenbaar 
blijft tekortschieten in de nakoming van 

enige verplichting uit hoofde van deze 
Overeenkomst, waaronder in het bijzonder 
begrepen maar niet beperkt tot: het 
herhaaldelijk in verzuim zijn ten aanzien 
van de betalingsverplichtingen uit hoofde 
van de Overeenkomst. 

 
Artikel 11: Slotbepalingen 
1. Op alle Overeenkomsten tussen MvM Horses en 
de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
2. Alle geschillen die verband houden met 
Overeenkomsten tussen MvM Horses en de 
Wederpartij, waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement waarin MvM Horses 
zijn vestigingsplaats heeft. 
3. De Consument is steeds bevoegd te kiezen voor 
beslechting van het geschil door de wettelijk 
bevoegde rechter, mits hij deze keuze binnen één 
maand – nadat MvM Horses schriftelijk aan de 
Consument heeft medegedeeld het geschil te willen 
voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats 
– aan MvM Horses schriftelijk kenbaar maakt. 
4. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden 
om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen 
geacht een geldige vervangende bepaling te zijn 
overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar 
strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.  
 
 
 

 


