Algemene voorwaarden Frá Skoti V.O.F. (november 2012)
1. Stoeterij Fra Skoti
Stoeterij Frá Skoti V.O.F., hierna aan te merken als de stoeterij, is een samenwerkingsverband van natuurlijke
personen, gevestigd te (1381 GZ) Weesp, aan het adres Horn 25.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle
tussen de stoeterij en de wederpartij gesloten overeenkomsten. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen
door of namens de stoeterij, binden de stoeterij uitsluitend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
Deze algemene voorwaarden sluiten in geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene
voorwaarden, van welke aard dan ook, van de wederpartij uit.
3. Het ontstaan van opdrachten
Overeenkomsten tussen de stoeterij en de wederpartij kunnen schriftelijk en/of mondeling ontstaan. Indien de
wederpartij het bestaan van een mondelinge overeenkomst betwist zal hij of zij deze betwisting kenbaar maken
binnen een termijn van twee weken te rekenen vanaf het moment dat de uit de opdracht voortvloeiende
werkzaamheden door de stoeterij aan wederpartij bekend werden, bij gebreke waarvan de wederpartij zijn of
haar recht zal hebben verwerkt.
4. Het tarief, de kosten
Bij het aangaan van de overeenkomst zal de stoeterij kenbaar maken welk tarief bij de uitvoering hiervan zal
worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW. De kosten die de
wederpartij in het kader van de overeenkomst met de stoeterij aan hem verschuldigd is, zullen achteraf in
rekening worden gebracht bij de wederpartij, dit onverminderd het recht van de stoeterij om een voorschot in
rekening te brengen voor bedoelde kosten.
5. Betalingen
Betaling van het op de factuur vermelde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet
tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de stoeterij is vereist. Na het
verstrijken van de betalingstermijn is wederpartij zonder nadere ingebrekestelling een rente over het
factuurbedrag verschuldigd vanaf het verstrijken van betalingstermijn. De te vergoeden rente bedraagt voor elke
maand of gedeelte hiervan 1% van het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij bovendien
gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder
begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,00.
6. Annulering van opdrachten
Een overeenkomst met de stoeterij kan, tenzij zulks nadrukkelijk is overeengekomen, door de wederpartij niet
voortijdig of tussentijds worden opgezegd of beëindigd. Indien hiervan niettemin toch sprake is, zal de
wederpartij, jegens de stoeterij, 50% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag verschuldigd worden. Bij
opzegging of beëindiging, zoals hierboven bedoeld, binnen 24 uur voor de beoogde leverings- of
uitvoeringsdatum, zal de wederpartij, jegens de stoeterij, 100% van het met de overeenkomst gemoeide bedrag
verschuldigd worden. Het een en ander onverminderd het recht van de stoeterij om aanspraak te maken op de
werkelijk door hem geleden schade.
7. Aansprakelijkheid
In geval van het vervoer van levende have, bijvoorbeeld paarden, die in eigendom toebehoren aan de
wederpartij, is de wederpartij gehouden om deze dieren te verzekeren en verzekerd te houden voor schade en
wettelijke aansprakelijkheid ter zake van de schade die zij aan derden kunnen veroorzaken. De wederpartij zal,
voor uitvoering van de overeenkomst, op het eerste verzoek daartoe van de stoeterij, bewijs leveren van bedoelde
verzekering. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de stoeterij, draagt hij geen aansprakelijkheid voor
schade van de wederpartij. Wordt aansprakelijkheid van de stoeterij voor schade van de wederpartij niettemin
aangenomen, dan zal deze beperkt blijven tot de som die met de overeenkomst tussen partijen is gemoeid. In
ieder geval zal de aansprakelijkheid van de stoeterij voor schade van de wederpartij beperkt blijven tot het
bedrag dat, in het specifieke geval, door bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van de stoeterij wordt uitgekeerd.
8. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met de stoeterij gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar
aanleiding van met de stoeterij gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

