Algemene voorwaarden KWPN Aanlegonderzoek
Definities
1. KWPN: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Warmbloed
Paardenstamboek Nederland, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Ermelo aan de
Beek 119 en gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Opdracht: de door een opdrachtgever aan KWPN verstrekte opdracht om een
aanlegonderzoek uit te voeren bij een paard.
3. Opdrachtgever: een natuurlijke‐ of rechtspersoon die eigenaar of bij KWPN geregistreerde is
van een paard en met wie KWPN een overeenkomst van opdracht voor een aanlegonderzoek
heeft gesloten.
4. Aanlegonderzoek: een onderzoek (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot,
verrichtingsonderzoek, EPTM en ibop) naar de natuurlijke aanleg van een paard voor
fokdoeleinden en sportkenmerken (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot,
springen, dressuur, mennen) en onderworpen aan de toepasselijke reglementen van KWPN
Toepasselijkheid
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht aan KWPN voor een
Aanlegonderzoek
6. Alleen leden van KWPN kunnen KWPN een opdracht geven voor een Aanlegonderzoek.
7. Leden van KWPN zijn gebonden aan de statuten en reglementen van KWPN.
8. Een aan KWPN verstrekte Opdracht leidt uitsluitend tot een inspanningsverplichting, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. KWPN heeft het recht een Opdracht
niet te aanvaarden.
9. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al
diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens KWPN werkzaam zijn of waren. Zij kunnen
op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren
zij zelf KWPN.
Aanlevering en vertrek Aanlegonderzoek
10. Bij aanlevering wordt het paard gecontroleerd door een door KWPN aan te wijzen dierenarts
en op trainbaarheid door een jury en/of trainingsleider. De waarnemingen worden
schriftelijk vastgelegd en ondertekend namens KWPN en door of namens Opdrachtgever op
een in‐checkformulier.
11. Bij aanlevering kan een monster genomen worden ten behoeve van controle op gebruik van
ongeoorloofde middelen.
12. Een Paard dient bij aanlevering gezond te zijn, vrij te zijn van huid‐ en schimmel infecties, in
goede conditie te verkeren, normaal en veilig gedrag te vertonen, goed te zijn voorbereid op
het Aanlegonderzoek en te voldoen aan de toepasselijke reglementen van KWPN. Indien een
paard hieraan niet voldoet wordt dat paard niet toegelaten tot het Aanlegonderzoek.
13. Paarden worden voorafgaand aan vertrek opnieuw gecontroleerd door een door KWPN aan
te wijzen dierenarts. De waarnemingen worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend
namens KWPN en door of namens Opdrachtgever op een uit‐checkformulier.
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14. Indien een paard vertrekt zonder dat het uit‐checkformulier is getekend door of namens
Opdrachtgever, vervalt alle aansprakelijkheid van KWPN. Bij geschillen over de toestand van
een paard na vertrek is het uit‐checkformulier bindend voor KWPN en voor Opdrachtgever.
Met ondertekening van de overeenkomst van Opdracht verklaart Opdrachtgever er van op
de hoogte te zijn dat indien het uit‐checkformulier voorafgaand aan vertrek niet wordt
getekend door of namens Opdrachtgever, Opdrachtgever geen aanspraken meer kan laten
gelden jegens KWPN ten aanzien van feiten en omstandigheden zoals al dan niet en/of al dan
niet juist op het uit‐checkformulier vermeld.
Verzorging
15. Paarden verblijven tijdens het Aanlegonderzoek op/in een door KWPN aan te wijzen terrein,
locatie en/of faciliteit.
16. Paarden worden gedurende het Aanlegonderzoek volledig verzorgd door medewerkers van
KWPN.
17. Indien het naar inschatting van KWPN noodzakelijk of zinvol is kan een mestonderzoek
gedaan worden. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
18. Indien het naar inschatting van KWPN noodzakelijk of zinvol is wordt het gebit gecontroleerd
en behandeld. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Training
19. Paarden worden gedurende het Aanlegonderzoek getraind, bereden en/of gemend door
medewerkers, ruiters, menners/koetsiers van, of aangewezen door, KWPN.
20. Paarden kunnen op aanwijzing van de trainingsleider tevens vrije beweging en beweging in
een stapmolen krijgen.
21. Paarden worden beoordeeld door een jury van KWPN volgens keuringsstandaard en
normering van KWPN, overeenkomstig selectiereglementen en hengstenkeuringsbesluit of
merriekeuringsbesluit. De jury kan advies vragen aan derden, waaronder mede begrepen,
maar niet beperkt tot een trainingsleider en/of dierenarts.
Veterinaire begeleiding
22. Paarden worden indien daar ter vrij bepaling van KWPN aanleiding toe is, gecontroleerd door
een door KWPN aan te wijzen dierenarts. De kosten hiervan zijn voor rekening van
Opdrachtgever.
23. Indien behandeling noodzakelijk is wordt indien mogelijk vooraf toestemming gevraagd aan
Opdrachtgever.
24. Voor spoedeisende hulp (bv. maar niet uitsluitend bij koliek) machtigt Opdrachtgever KWPN
en een door KWPN aan te wijzen dierenarts om de naar hun oordeel direct noodzakelijke
hulp/behandeling zo snel mogelijk toe te passen en/of het paard naar een gespecialiseerde
kliniek te (laten) vervoeren.
Communicatie
25. Tijdens het Aanlegonderzoek is een coördinator eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
Bij afwezigheid van een coördinator is de trainingsleider het eerste aanspreekpunt of de jury.
26. Voor veterinaire behandeling is een coördinator eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
Bij afwezigheid van een coördinator is trainingsleider en / of dierenarts eerste aanspreekpunt
voor Opdrachtgever.
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27. Opdrachtgever kan de training dagelijks volgen vanaf de tribune of daarvoor door KWPN
aangewezen ruimte.
28. Om onafhankelijkheid van het Aanlegonderzoek te garanderen komt Opdrachtgever
uitsluitend na afspraak met een coördinator of de trainingsleider en onder begeleiding van
een medewerker van KWPN in de stallen of in direct contact met de paarden.
Risico
29. Paarden verblijven op het KWPN centrum en ondergaan het Aanlegonderzoek voor rekening
en risico van Opdrachtgever.
30. Met ondertekening van de overeenkomst tot Opdracht verklaart Opdrachtgever op de
hoogte te zijn van risico’s welke verbonden zijn aan het beleren, trainen en testen van
(onervaren) paarden en is zich ervan bewust dat dit bepaalde risico’s met zich brengt die
inherent zijn aan het omgaan met paarden en het uitvoeren van Aanlegonderzoek.
31. Met ondertekening van de overeenkomst tot Opdracht verklaart Opdrachtgever ervan op de
hoogte te zijn dat paarden eigen energie hebben, waardoor (plotseling) ongewenst gedrag
kan ontstaan dat kan leiden tot verwonding of blessures en/of waardoor schade kan
ontstaan aan het paard, andere paarden, zaken of personen.
32. Met ondertekening van de overeenkomst tot Opdracht verklaart Opdrachtgever op de
hoogte te zijn van het feit dat de aanleg van het paard door de jury mogelijk lager kan
worden ingeschat dan Opdrachtgever vooraf zelf inschatte en dat daardoor de waarde van
het paard kan dalen.
33. Opdrachtgever dient zich te hebben verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze
aansprakelijkheidsverzekering dient mede het risico van het bezit van het paard en het laten
berijden of mennen door derden te verzekeren.
Klachten
34. KWPN zal haar verplichtingen met de vereiste zorgvuldigheid en expertise vervullen.
35. Klachten van Opdrachtgever over de wijze waarop KWPN haar verplichtingen nakomt, dienen
onverwijld na constatering schriftelijk aan KWPN te worden gemeld.
36. In geval van een klacht zal KWPN de klacht beoordelen en indien KWPN de klacht
gerechtvaardigd vindt kan KWPN overgaan tot hetzij hernieuwde uitvoering van het
Aanlegonderzoek of hetzij tot herstel en/of vergoeding van eventuele schade, tenzij
aansprakelijkheid voor die schade is uitgesloten.
37. Het kenbaar maken van een klacht schort (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever niet
op.
38. KWPN kan een onafhankelijke derde verzoeken de hoogte van eventuele schade te bepalen.
39. Desgevraagd zal Opdrachtgever aan KWPN of aan een door KWPN aan te wijzen derde alle
informatie ter beschikking stellen, die KWPN of bedoelde derde behoeft voor de vaststelling
van (de aard en/of omvang van) eventuele schade, alles op straffe van verval van alle
aansprakelijkheid van KWPN.
40. Klachten over de handelwijze van functionarissen van KWPN vallen onder het
Klachtreglement KWPN.
Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid KWPN
41. KWPN is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop
van het Aanlegonderzoek veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of
door of aan paarden.
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42. KWPN is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).
43. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart KWPN
tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt
tot aanspraken van eigenaren van andere paarden, verband houdende met die schade,
ongeacht aard en omvang.
44.
Uitsluitingen van aansprakelijkheid van KWPN gelden niet in geval van aan KWPN toe
te rekenen opzet of grove schuld van KWPN.
45.
Iedere aansprakelijkheid van KWPN is te allen tijde beperkt tot een bedrag van
maximaal
€ 10.000,‐‐. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden
na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor EDS aansprakelijk is,
onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
46. KWPN is nimmer aansprakelijk voor de schade verband houdende met een oordeel van de
jury.
Betaling
47. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in Euro, inclusief BTW.
48. KWPN houd zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen.
49. Betaling dient te geschieden op een door KWPN aan te wijzen bankrekening zonder enige
korting of verrekening.
50. De kosten dienen voor of bij aanvang (tenzij anders overeengekomen) te worden voldaan
binnen gestelde betalingstermijn zonder enige korting of verrekening.
51. De kosten voor veterinaire behandeling en medicatie worden afzonderlijk in rekening
gebracht.
52. De kosten voor hoef‐ en gebitsverzorging worden afzonderlijk in rekening gebracht.
53. Wettelijke wijzigingen in het btw tarief worden aan Opdrachtgever doorberekend.
Overmacht
54. KWPN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor KWPN
redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van KWPN ontstane
veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheden.
55. Een tekortkoming van KWPN komt niet voor haar rekening en risico indien dit het gevolg is
van een besmettelijke ziekte of overheidsingrijpen.
Overig
56. Resultaten van het Aanlegonderzoek zijn openbaar.
57. Bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden kan KWPN een Aanlegonderzoek
afgelasten.
58. De jury kan Opdrachtgever dwingend adviseren een Aanlegonderzoek vroegtijdig te
beëindigen.
59. De jury kan dwingend besluiten een Aanlegonderzoek (voortijdig te beëindigen).
Toepasselijk recht en geschillen
60. De rechtsverhoudingen tussen KWPN en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht. Uitsluitend de Rechtbank Midden‐Nederland is bevoegd om van geschillen
verband houdende met die rechtsverhouding en/of met onderhavige Algemene
Voorwaarden kennis te nemen.
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