Algemene Voorwaarden KWPN (diensten)
DEEL A – ALGEMENE BEPALINGEN
De algemene bepalingen van Deel A van de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen met het KWPN, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) Overeenkomsten,
een en ander zoals nader uitgewerkt in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden. In aanvulling op
de algemene bepalingen van deel A zijn, afhankelijk van het soort Dienst dat door het KWPN wordt
geleverd, alsmede de vraag of sprake is van een Overeenkomst op Afstand met een Consument, de
specifieke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing in aanvulling op de algemene
bepalingen. Het betreft de navolgende specifieke bepalingen:
Deel B DNA-onderzoek
Deel C WFFS-onderzoek
Deel D Genoomfokwaarde (GFW)-onderzoek
Deel E Diensten op het KWPN-Centrum
Deel F Aanlegonderzoek
Deel G Training
Deel H Verkoopdiensten
Deel I Overeenkomst op Afstand met Consument
In geval van een conflict of strijdigheid tussen de algemene bepalingen van Deel A en de specifieke
bepalingen van een ander Deel van de Algemene Voorwaarden, prevaleren de specifieke bepalingen
van het betreffende Deel.

Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:

de onderhavige algemene voorwaarden.

Aanlegonderzoek:

een onderzoek naar de natuurlijke aanleg van een Paard voor
sportkenmerken, zoals (maar niet uitsluitend) voor dressuur,
springen, mennen en/of gedrag. Voorbeelden van een
aanlegonderzoek zijn het verrichtingsonderzoek, EPTM en
IBOP.

Betrouwbaarheid GFW:

de mate van nauwkeurigheid van de genoomfokwaarde (GFW),
welke kan variëren van 1 tot 100 procent.

Consument:

de Opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
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Diensten:

alle door het KWPN uit hoofde van de Overeenkomst te
leveren diensten, zoals (maar niet uitsluitend), registratie van
Paarden, (fok)advies, uitvoeren van DNA-testen, uitvoeren van
een Aanlegonderzoek, WFFS-onderzoek en/of GFW-onderzoek,
een en ander (indien van toepassing) tegen betaling van een
Vergoeding.

DNA-onderzoek:

een onderzoek naar de enkelvoudige overervende kenmerken
c.q. erfelijke aanleg van een Paard voor een bepaald kenmerk
alsmede onderzoek naar de afstamming van een Paard op
basis van DNA-materiaal.

Genoomfokwaarde (GFW):

de genoomwaarde van een paard, die gebaseerd is op een
DNA-onderzoek en overige bij het KWPN bekende data en
informatie die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de
genoomfokwaarde, waaronder bijvoorbeeld sportresultaten en
gegevens uit een lineaire score, welke waarde een indicatie
geeft van het foktechnisch potentieel van het Paard voor een
bepaald (sport)kenmerk. De GFW wordt uitgedrukt in een getal
ten opzichte van een gemiddelde van een groep KWPNpaarden.

Gemachtigde:

de door Opdrachtgever schriftelijk gemachtigde persoon die
bevoegd is om namens Opdrachtgever op te treden in het
kader of ten behoeve van de (uitvoering van de)
Overeenkomst, waaronder begrepen het transport en de
begeleiding van het Paard.

GFW-onderzoek:

het door het KWPN op grond van een Overeenkomst
uitgevoerde onderzoek naar de Genoomfokwaarde van een
Paard.

Het KWPN:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke
vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland, statutair
gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aan De Beek 109,
3852 PL Ermelo, waarbij onder het KWPN tevens wordt geacht
te zijn begrepen medewerkers van het KWPN en personen die
in opdracht van haar (delen) van Diensten uitvoeren.

Het KWPN-Centrum:

het centrum van het KWPN aan De Beek 109 te (3852 PL)
Ermelo waarop (onder meer) het Aanlegonderzoek, de
Training en Verkoopdiensten plaatsvindt alsook het Nationaal
Hippisch Centrum, alsmede een eventueel ander centrum dat
het KWPN in gebruik zal c.q. kan nemen voor haar Diensten.
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Jury / Jury-lid:

de jury / een lid van de jury in dienst bij of ingeschakeld door
het KWPN, waaronder tevens begrepen (doch niet beperkt tot)
KWPN-inspecteurs
en
leden
van
de
hengstenkeuringscommissie.

Lid / Leden:

(Een) lid/leden van het KWPN.

Lidmaatschap:

het lidmaatschap van het KWPN, op grond waarvan het Lid
tegen, indien van toepassing, betaling van een
lidmaatschapsvergoeding recht heeft op de aan het
lidmaatschap van het KWPN verbonden rechten, een en ander
conform de op dit lidmaatschap toepasselijke voorwaarden,
statuten en reglementen, zoals vindbaar op de Website en
binnen MijnKWPN.

MijnKWPN:

de persoonlijke account van een Lid, toegankelijk via de
Website.

Onderzoek:

alle door het KWPN op basis van een Overeenkomst
uitgevoerde c.q. uit te voeren onderzoeken waaronder
begrepen maar daartoe niet beperkt het Aanlegonderzoek,
DNA-onderzoek, WFFS-onderzoek en GFW-onderzoek.

Opdrachtgever:

de natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon met wie
het KWPN een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten, daaronder begrepen Leden en niet-Leden en/of (een)
geregistreerde(n) van een Paard.

Overeenkomst:

iedere Overeenkomst (waaronder tevens begrepen de
Overeenkomst op Afstand) die tussen het KWPN en
Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of
aanvulling daarop.

Overeenkomst op Afstand:

een Overeenkomst die tussen het KWPN en de Opdrachtgever,
zijnde een Consument, wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van (onder
meer) diensten, waarbij tot en met het sluiten van de
Overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand,
waaronder een website.

Paard:

een mannelijk of vrouwelijk paard waarop de Overeenkomst
betrekking heeft.
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Partijen:

het KWPN en Opdrachtgever gezamenlijk.

Referentie Populatie:

een groep paarden die als referentiekader dient bij een DNAonderzoek.

Training / Trainen:

de door het KWPN aangeboden Dienst, bestaande uit de
training van een Paard op het KWPN-Centrum door het KWPN.

Verwantschap:

de verwantschap tussen het te onderzoeken / onderzochte
Paard en de referentiepopulatie, berekend op basis van
minimaal 4 (vier) en maximaal alle beschikbare generaties van
het Paard.

Vergoeding:

de door het Lid op grond van de Overeenkomst voor de
Dienst(en) te betalen vergoeding zoals (onder meer)
opgenomen in de tarievenlijst.

Verkoopdiensten:

de door het KWPN aangeboden Dienst waarbij het KWPN naast
de Training van het Paard ondersteunende diensten zal
verlenen bij de verkoop van het Paard.

Website:

de website(s) van het KWPN, zijnde www.kwpn.nl en
www.kwpn.org, alsmede eventuele (andere) in de toekomst
door het KWPN te exploiteren websites.

Werken:

alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle
materiaal, knowhow, gegevensverzamelingen, resultaten,
uitslagen, gegevens en databanken voortvloeiende uit of
samenhangende met de (uitvoering van de) Diensten.

WFFS-onderzoek:

een onderzoek bij een Paard naar het dragerschap van het
WFFS gen op basis van DNA-materiaal van het Paard met
als resultaat drager of niet-drager.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten met het KWPN
en/of rechtsverhoudingen (met Leden) waar het KWPN bij betrokken is. Deze Algemene
Voorwaarden zijn ook van toepassing op de levering van Diensten die het KWPN door een
derde laat leveren, behoudens andersluidende afspraak.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgOvereenkomsten tussen het KWPN en Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht hiermee
akkoord te zijn gegaan bij het aangaan van de Overeenkomst.
2.3. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk
overeengekomen afwijkende bepalingen.
Indien het KWPN bij één of meerdere Overeenkomsten met Opdrachtgever afwijkt van deze
Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of
latere Overeenkomsten tussen het KWPN en Opdrachtgever.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 aangaande de definitie van het KWPN, geldt dat alle
bedingen in deze Algemene Voorwaarden mede zijn gemaakt ten behoeve van al diegenen die
voor, ten behoeve van en/of namens het KWPN werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf
het KWPN.
Indien het KWPN niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden en/of de
Overeenkomst verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn,
of dat het KWPN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte
naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst te
verlangen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of
vernietigde bepaling.
Het KWPN is gerechtigd om wijzigingen in haar Algemene Voorwaarden aan te brengen.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud Overeenkomsten
3.1. Overeenkomsten komen tot stand:
3.1.1.
indien het Lid een aanvraag doet voor Diensten via de Website en/of
MijnKWPN en/of social media en/of per telefoon, op het moment en door middel
van de bevestiging van de Overeenkomst door het KWPN per e-mail of schriftelijk,
dan wel indien het KWPN met de Diensten aanvangt;
3.1.2.
indien door het Lid en het KWPN een (inschrijf)formulier of ander document
wordt ondertekend ten behoeve van het aangaan van een Overeenkomst.
3.2. Overeenkomsten kunnen tot stand komen tussen het KWPN en Leden alsmede
Opdrachtgevers die geen lid zijn van het KWPN, met dien verstande dat bepaalde Diensten
enkel aan Leden aangeboden worden, een en ander zoals nader uitgewerkt op de tarievenlijst.
3.3. Het KWPN heeft te allen tijde het recht om geen Overeenkomst aan te gaan met een
Opdrachtgever dan wel een specifieke Dienst niet aan een Opdrachtgever aan te bieden,
onder meer indien de Opdrachtgever niet voldoet aan de door het KWPN gestelde
voorwaarden en/of indien een Opdrachtgever niet voldoet aan de op hem/haar rustende
verplichtingen, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de verplichtingen die voortvloeien uit het
Lidmaatschap.
3.4. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald door de inhoud van de individuele
Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde reglementen en
protocollen. Indien in deze Algemene Voorwaarden of elders een verwijzing is opgenomen
naar een reglement of protocol of vergelijkbaar document, dan geldt dat (indien het KWPN
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een dergelijk reglement of protocol c.q. document wijzigt) het betreffende (nieuwe) reglement
of protocol van toepassing is dat naar aard en aanduiding aansluit bij de Overeenkomst c.q.
het soort Dienst dat wordt geleverd. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in een
reglement of protocol en een bepaling in de Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de
bepaling in deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst en Diensten
4.1. Op het KWPN rust bij het uitvoeren van de Overeenkomst en de Diensten slechts een
inspanningsverbintenis. De aard van de Overeenkomst en de voor het KWPN daaruit
voortvloeiende verplichtingen brengen met zich dat uit de Overeenkomst nimmer een
resultaatsverbintenis voortvloeit.
4.2. Het KWPN zal haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende
Diensten met de vereiste zorgvuldigheid en expertise vervullen, die van een redelijk handelend
en vakbekwaam opdrachtnemer verwacht mag worden. Een en ander beoordeeld naar de
aard van de betreffende verplichtingen c.q. Diensten.
4.3. Opdrachtgever onderkent met het aangaan van de Overeenkomst dat de uitkomst
respectievelijk het resultaat van de Diensten die betrekking hebben op het potentieel van het
Paard in grote mate afhankelijk zijn van onder meer de natuurlijke aanleg en gezondheid van
het Paard en dat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt aan de hand door het KWPN
opgestelde reglementen en protocollen.
4.4. Het KWPN is bevoegd om bij de uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst, waaronder de
door haar uit te voeren Diensten, derden in te schakelen en (een deel van) de door haar uit te
voeren Overeenkomst, waaronder de Diensten, uit te laten voeren door derden.
Opdrachtgever is met het voorgaande bekend en stemt daarmee door middel van het sluiten
van de Overeenkomst uitdrukkelijk in. Deze derden kunnen tevens een beroep doen op het
bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
4.5. Opdrachtgever onderkent en stemt er door het aangaan van de Overeenkomst mee in dat de
Diensten die betrekking hebben op het geven van (fok)advies of ingeval van Diensten waarbij
het KWPN een beoordeling geeft van (onder meer) de aanleg van een Paard, slechts een
inschatting betreft en nimmer enige garantie geeft, aangezien deze adviezen en inschattingen
naar hun aard onzeker zijn en afhankelijk zijn van (grotendeels) toekomstige en niet op
voorhand bepaalbare factoren. Opdrachtgever kan nimmer enig recht ontlenen aan het niet
(volledig) behalen van een bepaald (gewenst) resultaat en/of aan een situatie die afwijkt van
een advies of beoordeling.
4.6. Opdrachtgever is ermee bekend dat het KWPN bij het uitvoeren van (bepaalde) Diensten
gehouden is aan richtlijnen en instructies van het RVO. Het KWPN is bevoegd om wijzigingen
aan te brengen ten aanzien van de inhoud van de Overeenkomsten en de Diensten
respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst indien deze voortvloeien uit en / of
samenhangen met (gewijzigde) instructies vanuit het RVO.
4.7. Indien door het KWPN in verband met (het uitvoeren van) de Overeenkomst
persoonsgegevens worden verwerkt, is hierop het bepaalde in de privacy policy van
toepassing, waarvan de meest recente versie (onder meer) vindbaar is op de Website.
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Artikel 5.
Informatieverplichting en (overige) verplichting Opdrachtgever
5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die het KWPN naar haar oordeel
nodig heeft voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede de gegevens en informatie
waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat het KWPN die nodig
heeft voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst en/of Diensten, aan het KWPN tijdig
en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2. De Opdrachtgever staat jegens het KWPN in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid
en rechtmatigheid van de aan het KWPN ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden,
voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit. Het voorgaande geldt ook
indien deze via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn.
5.3. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is Opdrachtgever
gehouden het KWPN onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de (correcte) uitvoering van de Overeenkomst en/of de Diensten van belang
kunnen zijn, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) feiten en omstandigheden die de
gezondheid van het Paard betreffen.
5.4. Het KWPN heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder de Diensten, op
te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan het bepaalde in dit artikel heeft voldaan,
zonder gehoudenheid tot betaling van enige (schade)vergoeding aan Opdrachtgever. Indien
Opdrachtgever, ondanks schriftelijke sommatie waarbij aan Opdrachtgever een redelijke
termijn wordt gegeven om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, weigerachtig blijft om
aan haar verplichtingen te voldoen, heeft het KWPN het recht om de Overeenkomst
(gedeeltelijk) te ontbinden.
5.5. De eventuele uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst en/of Diensten
voortvloeiende extra kosten, die zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter
beschikking stellen door of namens Opdrachtgever van de verlangde gegevens en bescheiden,
zijn voor rekening van Opdrachtgever.
5.6. Indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan het bepaalde in dit artikel als gevolg waarvan het
KWPN de Overeenkomst en/of Diensten niet op een correcte of volledige wijze uit heeft
kunnen voeren, dan zal nimmer sprake zijn van een tekortkoming aan de zijde van het KWPN.
Het KWPN is in voorkomend geval evenmin aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor
eventuele schade die is geleden of nog zal worden geleden als gevolg van het niet voldoen
door Opdrachtgever aan het bepaalde in dit artikel.
5.7. Opdrachtgever dient zich te deugdelijk te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid voor
eventuele schade veroorzaakt door het Paard waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet
aansprakelijk is. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient, in geval de Overeenkomst (mede)
betrekking heeft op Diensten waarbij het Paard (gedeeltelijk) verblijft op het KWPN-Centrum
het risico van het bezit van het Paard en het laten berijden of mennen door derden volledig te
dekken. Op eerste verzoek van het KWPN dient Opdrachtgever een kopie van de polis van de
betreffende verzekering te overhandigen.
Artikel 6. Prijzen en betaling
6.1. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW.
6.2. Het KWPN houdt zich het recht voor prijzen, tarieven, waaronder Vergoedingen, te wijzigen.
Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de
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Overeenkomst heeft de Opdrachtgever, indien hij/zij een Consument is, het recht om de
Overeenkomst te ontbinden.
6.3. Betaling door Opdrachtgever van de Vergoeding dient te geschieden via een machtiging of
indien vooraf akkoord van het KWPN op een door het KWPN aan te wijzen bankrekening
zonder enige aftrek of verrekening.
6.4. Tenzij anders overeengekomen, dient de Vergoeding door Opdrachtgever voorafgaand aan de
uitvoering van de Dienst te worden voldaan binnen gestelde betalingstermijn zonder enige
korting of verrekening.
6.5. Het KWPN Is gerechtigd om wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief aan Opdrachtgever door
te berekenen.
6.6. Het KWPN gaat er bij het sluiten van Overeenkomsten van uit dat zij haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst onder normale en gebruikelijke omstandigheden zal kunnen
uitoefenen. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen waardoor het KWPN extra
kosten moet maken, zal het KWPN hiervan mededeling doen aan de Opdrachtgever en heeft
het recht de extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen voor zover deze
bijzondere omstandigheden zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever.
6.7. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden geldt dat Opdrachtgever
nimmer gerechtigd is haar verplichtingen jegens het KWPN op te schorten en/of te verrekenen
met een eigen vordering op het KWPN. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake
de geleverde Diensten geven Opdrachtgever nimmer de bevoegdheid de betaling op te
schorten dan wel te verrekenen.
6.8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke het KWPN moet maken ter
effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden, in afwijking op de wettelijke regelgeving hieromtrent,
vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag, met een minimum van € 250,exclusief BTW. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd. Indien de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn, kunnen deze werkelijk gemaakte
kosten door het KWPN worden gevorderd.
6.9. Betalingen van de Opdrachtgever strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten
en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen en lopende rente,
waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. Het KWPN kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor
de toerekening van de betaling aanwijst. Het KWPN kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten
worden voldaan.
6.10. Het bepaalde in artikel 6 lid 7, 8 en 9 geldt niet indien de Opdrachtgever een Consument is.
Indien de Opdrachtgever een Consument is, en hij/zij niet tijdig aan zijn
betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door het KWPN is gewezen op de te late
betaling en het KWPN de Opdrachtgever, zijnde een Consument, een (aanvullende) termijn
van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,
na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde
bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is het KWPN gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% berekend over openstaande bedragen tot € 2.500,- en 10% over de

8

daaropvolgende € 2.500, alsmede 5% over de daaropvolgende € 5.000,- met een minimum van
€ 40,-.
Artikel 7. Overmacht
7.1. Onder overmacht ex artikel 6:75 BW wordt op grond van deze Algemene Voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan: alle van
buitenkomende oorzaken alsmede de gevolgen hiervan, voorzien of niet voorzien, waarop het
KWPN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het KWPN niet in staat is haar
verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor het KWPN dermate onmogelijk
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid
niet van het KWPN verwacht kan worden. Hieronder vallen onder meer – maar niet
uitsluitend – :
a. werkstakingen in het bedrijf van het KWPN of van derden die betrokken zijn bij de
uitvoering van de Overeenkomst;
b. instructies, voorschriften of verzoeken van een overheidsinstantie en/of een
plaatselijke autoriteit (waaronder uitdrukkelijk tevens begrepen het RVO) en/of enig
natuurlijk persoon die bevoegd is namens een dergelijke autoriteit op te treden;
c. gewijzigde wet- en/of regelgeving als gevolg waarvan het KWPN niet (meer) in staat is
haar verplichtingen na te komen, dan wel nakoming daardoor onmogelijk, (praktisch)
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is geworden;
d. epidemieën en pandemieën en als gevolg daarvan getroffen (overheids)maatregelen;
e. uitbraak van besmettelijke ziektes bij dieren / paarden;
f. extreme weersomstandigheden;
g. de omstandigheid dat het KWPN een prestatie, die van belang is in verband met de
door het KWPN zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd
krijgt van een door haar ingeschakelde derde om redenen van overmacht aan de zijde
van deze derde en deze prestatie ook niet door een derde partij geleverd kan worden.
7.2. Het KWPN kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien de overmachtssituatie langer dan 3 (drie) maanden
voortduurt, zijn zowel het KWPN als Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst
schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat enig recht bestaat op vergoeding
van schade aan de zijde van Opdrachtgever. Opdrachtgever is alsdan een pro rata vergoeding
verschuldigd voor de reeds uitgevoerde Diensten.
Artikel 8. Klachten(procedure) en herstel eventuele tekortkomingen
8.1. Eventuele Klachten van Opdrachtgever over de wijze waarop het KWPN haar verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst nakomt, dienen door Opdrachtgever onverwijld na constatering
schriftelijk onder deugdelijke vermelding van de omschrijving van de klacht en (indien en voor
zover mogelijk) met onderbouwing te worden gemeld. Op de klachtenprocedure is het
Klachtreglement KWPN van toepassing zoals vindbaar op de Website. Indien de Opdrachtgever
een Consument is, geldt de wettelijke klachttermijn van art. 6:89 BW.
8.2. In geval van een klacht zal het KWPN de klacht beoordelen en indien het KWPN de klacht
gegrond acht, zal het KWPN de klacht afhandelen conform het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden en het toepasselijke reglement.
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8.3.
8.4.

8.5.

Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.
Indien het KWPN een klacht gegrond acht en/of indien in rechte of anderszins vast komt te
staan dat het KWPN jegens Opdrachtgever tekort is geschoten in een op haar rustende
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, zal het KWPN, indien herstel of nakoming nog
mogelijk is en redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, tot herstel c.q. nakoming overgaan.
Opdrachtgever zal het KWPN een redelijke termijn geven om tot herstel c.q. nakoming over te
gaan. Opdrachtgever heeft indien een klacht gegrond is (verklaard), niet het recht de
Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen. Indien de Opdrachtgever een Consument is,
geldt dat het recht op ontbinding niet is uitgesloten of beperkt.
Eventuele klachten over de handelwijze van (functionarissen van) het KWPN vallen onder het
‘Klachtreglement het KWPN’ zoals vindbaar op de Website.

Artikel 9. Aansprakelijkheid het KWPN
9.1. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat het KWPN jegens Opdrachtgever
aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of
uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid,
inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271
BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. het KWPN is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat het KWPN is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever ter zake het Paard verstrekte, onjuiste,
informatie en/of doordat Opdrachtgever het KWPN niet heeft geïnformeerd omtrent
feiten ter zake het Paard die van wezenlijk belang zijn voor een deugdelijke uitvoering van
de Overeenkomst en waarvan Opdrachtgever wist of behoorde te weten dat deze van
wezenlijk belang waren en/of voor schade die is ontstaan door handelingen van
Opdrachtgever zelf;
b. het KWPN is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gederfde
winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, noch voor schade die
elders in deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten. Het voorgaande betekent dat het
KWPN onder meer (doch niet uitsluitend) niet aansprakelijk is voor de in dit artikel 9.1 sub
b genoemde schade van Opdrachtgever die het gevolg is van het (onjuiste) resultaat van
een DNA-onderzoek;
c. het KWPN is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een handelen of
nalaten van Opdrachtgever zelf;
d. de aansprakelijkheid van het KWPN, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit
hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit
hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van het KWPN in voorkomend geval uitkeert.
e. Iedere aansprakelijkheid van KWPN jegens Opdrachtgever is in ieder geval te allen tijde
beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro).
9.2. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid van het KWPN en/of van leidinggevenden van het KWPN.
9.3. Indien vast komt te staan, conform het bepaalde in dit artikel dat het KWPN aansprakelijk is
voor de door Opdrachtgever geleden schade, kan het KWPN een onafhankelijke derde
verzoeken de hoogte van eventuele schade te bepalen. Op eerste verzoek van het KWPN, dan
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9.4.

9.5.

9.6.

wel de onafhankelijke derde, zal Opdrachtgever aan het KWPN of aan de betreffende derde
alle informatie ter beschikking stellen, die het KWPN of bedoelde derde behoeft voor de
vaststelling van eventuele schade, alles op straffe van verval van het recht op reclame van
Opdrachtgever.
Opdrachtgever vrijwaart het KWPN voor eventuele aanspraken van derden die verband
houden met door derden geleden schade die is ontstaan door toedoen van Opdrachtgever
en/of het Paard gedurende de Overeenkomst, respectievelijk het uitvoeren van de Diensten.
Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing indien de Opdrachtgever een Consument is.
Schade waarvoor het KWPN aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk
doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan het KWPN gemeld te
worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt
niet indien Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet
eerder gemeld kon worden. Indien de Opdrachtgever een Consument is, dan wordt deze
termijn verlengd tot uiterlijk 30 dagen na het moment dat Consument bekend werd met deze
schade en is het bepaalde in artikel 9.6 niet van toepassing.
Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit
de schade voortvloeit en waarvoor KWPN aansprakelijk is.

Artikel 10. Risico verwonding / blessures aan het Paard
10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden, gelden de volgende
bepalingen met betrekking tot eventueel letsel/verwondering aan het Paard.
10.2. Met ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever ervan op de hoogte te zijn
dat paarden (waaronder aldus het Paard) eigen energie hebben, waardoor (plotseling)
ongewenst gedrag kan ontstaan dat kan leiden tot verwonding of blessures en/of waardoor
schade kan ontstaan aan (onder meer) het Paard.
10.3. Met het aangaan van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever jegens het KWPN op de
hoogte te zijn van (i) het bepaalde in artikel 10.2 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede
(ii) van de risico’s welke verbonden zijn aan het verzorgen, beleren, trainen en testen van
(onervaren) Paarden.
10.4. Paarden die verblijven op het KWPN-Centrum, bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) het
ondergaan het Aanlegonderzoek, verblijven voor rekening en risico van Opdrachtgever.
10.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden alsmede dit artikel
10 geldt dat, indien letsel, en/of verwonding en/of blessures ontstaat/ontstaan aan het Paard
bijvoorbeeld als gevolg van de eigen energie en/of het gedrag van het Paard gedurende de
Overeenkomst, respectievelijk het uitvoeren van de Diensten, dan is het KWPN jegens
Opdrachtgever voor deze schade aan het Paard niet aansprakelijk behoudens indien sprake is
van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het KWPN waarbij sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van het KWPN en/of haar leidinggevenden.
10.6. Indien een Paard op het KWPN-Centrum verblijft, heeft het KWPN indien het Paard letsel of
een ernstige verwonding oploopt , de verplichting om de Opdrachtgever hier zo spoedig
mogelijk over te informeren.
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Artikel 11. Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 Alle Werken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of de Onderzoeken zijn
ontstaan, gebruikt of worden verkregen komen uitsluitend toe aan het KWPN tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtgever zal deze Werken enkel gebruiken ten behoeve en in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst, zulks binnen de grenzen van de Overeenkomst, en mag deze
op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaren, of ter beschikking
stellen aan derden of op enigerlei andere wijze gebruiken zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het KWPN.
11.2 Indien het KWPN wordt geconfronteerd met vorderingen van derden al dan niet uit hoofde
van intellectuele eigendomsrechten van deze derden ter zake de Werken dan vrijwaart
Opdrachtgever reeds bij het tot stand komen van de Overeenkomst voor alsdan het KWPN
voor alle aanspraken van derden ter zake, en vergoedt alle door het KWPN in verband met
deze aanspraken gemaakte kosten, schade, verliezen en vorderingen, waaronder mede
begrepen de kosten van rechtsbijstand en geleden directe en indirecte schade.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. De rechtsverhoudingen tussen het KWPN en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag.
12.2. Indien de Opdrachtgever een Consument is, komt aan de Consument tevens de bescherming
toe van dwingende bepalingen van het recht van het land waar de Consument woonachtig is
tenzij sprake is van een Overeenkomst ter zake Diensten waarbij de Diensten door het KWPN
uitsluitend worden verstrekt in Nederland. Indien aan de Opdrachtgever, zijnde een
Consument, (wel) de bescherming toekomt van het recht van het land waar hij/zij gevestigd is
en sprake is van tegenstrijdigheid tussen een dwingendrechtelijke bepaling van het recht van
het land van de Consument en het Nederlandse recht, prevaleert de dwingende bepaling.
12.3. In geval van een geschil tussen het KWPN en Opdrachtgever, is uitsluitend de bevoegde
rechter van de rechtbank Arnhem bevoegd. In geval van een geschil tussen het KWPN en een
Opdrachtgever, zijnde een Consument, is tevens de rechter van het land van waar de
Opdrachtgever woonachtig is bevoegd, of indien de Opdrachtgever (zijnde een Consument)
gedaagde partij is, uitsluitend bevoegd.
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DEEL B - DNA-ONDERZOEK
Indien de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten (mede) betrekking hebben op het
uitvoeren van een DNA-onderzoek, dan gelden in aanvullingen op de Algemene Bepalingen, de
specifieke bepalingen, zoals opgenomen in dit deel B van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 13. DNA-onderzoek
13.1. In opdracht van Opdrachtgever kan het KWPN een DNA-onderzoek uitvoeren. Door middel van
het DNA-onderzoek kan nader onderzoek worden gedaan ten behoeve van (onder meer) het
WFFS-onderzoek (Deel C) en het GFW-onderzoek (Deel D).
13.2. Ten behoeve van het DNA-onderzoek wordt een DNA-monster van het Paard verzameld.
13.3. Op verzoek van Opdrachtgever kan, indien voorradig, een DNA-monster of genotype van het
betreffende Paard uit het archief van het KWPN worden benut. Indien een DNA-monster van
het Paard niet voorradig is en/of indien de afstamming van het Paard niet op basis van een
(aangeleverd) DNA-monster geverifieerd kan worden, wordt een DNA-monster afgenomen
door een KWPN functionaris.
13.4. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van het KWPN kan de Opdrachtgever zelf een
DNA-monster aanleveren bij het KWPN voor het DNA-onderzoek. Het KWPN is bevoegd om
nadere eisen te stellen aan (het verkrijgen van) het DNA-monster. Onverminderd het in dit
artikel bepaalde, dient een DNA-monster te alle tijde te voldoen aan de door het KWPN
gestelde (kwaliteits)normen, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan het KWPN.
13.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van (Deel A van) de Algemene Voorwaarden, geldt dat
Opdrachtgever ermee bekend is en ermee instemt dat het KWPN voor het uitvoeren van (een
deel van) het DNA-onderzoek gebruik maakt c.q. kan maken van derden. Deze derden kunnen
op gelijke wijze als het KWPN jegens Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen in
deze Algemene Voorwaarden.
13.6. Opdrachtgever is ermee bekend dat de doorlooptijd van DNA-onderzoek (onder meer)
afhankelijk is van de levertijd van het materiaal benodigd voor het DNA-onderzoek en de
capaciteit van het laboratorium. De doorlooptijd kan variëren van enkele weken tot meerdere
maanden. Eventuele overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen.
Artikel 14. Kwaliteitswaarborging DNA-onderzoek
14.1. Het KWPN streeft bij het uitvoeren van een DNA-onderzoek naar een hoog kwaliteitsniveau.
Dit betekent onder meer dat het KWPN voor het DNA-onderzoek enkel deskundige laboratoria
inschakelt.
14.2. De kwaliteitswaarborging heeft tot doel vast te stellen of de verzamelde DNA-monsters en
gegevens in voldoende mate met de kwaliteitseisen overeenkomen om erkend te kunnen
worden.
14.3. Het KWPN heeft de mogelijkheid om in het kader van kwaliteitsborging controle uit (te laten)
voeren op de afstamming.
14.4. Indien het verzamelde DNA-monster van een Paard niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dient
een nieuw DNA-monster van het Paard verzameld te worden. De kosten hiervoor komen voor
rekening van Opdrachtgever.
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Artikel 15. Rechten ten aanzien van DNA-materiaal en resultaten DNA-onderzoek
15.1. Het DNA-materiaal en DNA-monster van het Paard dat is verzameld en bewaard ten behoeve
van het DNA-onderzoek wordt als onderdeel van de afspraken uit hoofde van de
Overeenkomst, na ter beschikkingstelling aan het KWPN, eigendom van het KWPN door
middel van (fysieke) overdracht door Opdrachtgever aan het KWPN.
15.2. Opdrachtgever heeft in het kader van het DNA-onderzoek enkel recht op de uitslag van het
DNA-onderzoek waar het onderzoek voor aangevraagd is en (onder meer) niet op het genotype van het Paard.
15.3. Onverminderd het hiervoor bepaalde, en voor zover nog op enige wijze vereist, verleent
Opdrachtgever het KWPN door middel van het aangaan van de Overeenkomst en het
accepteren van de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming om
de uit het DNA-onderzoek verkregen gegevens in de database op te nemen en te gebruiken in
overeenstemming met de statutaire doelstelling van het KWPN waaronder (doch niet beperkt
tot) het gebruik van de betreffende gegevens voor fokkerij, journalistieke, historische,
statistische, voorlichtingstechnische en wetenschappelijke doeleinden.
15.4. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige informatie en/of uitslagen en /of gegevens
(waaronder geno-typen) van paarden zoals opgenomen in de databases van het KWPN, tenzij
sprake is van gegevens zoals opgenomen in openbare bronnen.
Artikel 16. DNA-onderzoek ten behoeve van afstammingscontrole
16.1. Opdrachtgever kan aan het KWPN in het kader van een Overeenkomst opdracht verlenen tot
het uitvoeren van een afstammingscontrole van een Paard. Op dit onderzoek is het bepaalde
in Deel B van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
16.2. Indien het KWPN in het kader van de Diensten in opdracht van Opdrachtgever een veulen
registreert bij het KWPN, dan maakt de afstammingscontrole een verplicht onderdeel uit van
deze registratie, zoals nader uitgewerkt in het toepasselijke registratiereglement.
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DEEL C - WFFS-ONDERZOEK
Indien de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten (mede) betrekking hebben op het
uitvoeren van een WFFS-onderzoek, dan gelden in aanvullingen op de Algemene Bepalingen, de
specifieke bepalingen, zoals opgenomen in Deel B (DNA-onderzoek) alsmede de bepalingen van dit
deel C van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 17. Doelstelling en uitslag WFFS-onderzoek
17.1. Het doel van het uitvoeren van een WFFS-onderzoek is het bepalen van het dragerschap bij
een Paard van het WFFS-gen op basis van een DNA-onderzoek op basis van DNA-materiaal.
17.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van (Deel A van) de Algemene Voorwaarden, geldt dat
op het KWPN bij het uitvoeren van het WFFS-onderzoek slechts een inspanningsverbintenis
rust. Het KWPN spant zich in om een zorgvuldig onderzoek uit te (laten) voeren en daarbij de
volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan Opdrachtgever in het kader van het WFFSonderzoek ter beschikking gestelde gegevens zo groot mogelijk te laten zijn. Het KWPN neemt
daartoe maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen worden met betrekking tot
het invoeren en verwerken van gegevens en controle op de kwaliteit van gegevens en
databanken.
17.3. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de uitslag van de bepaling van het dragerschap
WFFS-gen op basis van DNA-onderzoeken een andere uitkomst op kan leveren dan de
eventuele beoordeling van Opdrachtgever zelf.
17.4. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat een WFFS-onderzoek naar het dragerschap
WFFS-gen op basis van DNA-onderzoeken (enkel) een uitslag kan geven als drager of nietdrager.
17.5. Opdrachtgever is ermee bekend dat in uitzonderlijke situaties in het kader van het WFFSonderzoek geen (absolute) uitslag kan worden verkregen, bijvoorbeeld omdat het DNAmonster van onvoldoende kwaliteit is. In voorkomend geval wordt in overleg met
Opdrachtgever en afhankelijk van de oorzaak, besloten of een hernieuwd onderzoek wordt
uitgevoerd. Afhankelijk van de oorzaak kan het KWPN besluiten om de kosten van het
oorspronkelijke WFFS-onderzoek (deels) te restitueren dan wel geen (aanvullende) kosten in
rekening te brengen voor het hernieuwde onderzoek.
Artikel 18. Rechten ten aanzien van resultaten / publicatie WFFS-onderzoek
18.1. Opdrachtgever ontvangt voor eigen gebruik de uitslag van de bepaling dragerschap WFFS-gen
op basis van het DNA-onderzoek van het betreffende individuele paard.
18.2. De resultaten en gegevens die bij de uitvoering van de WFFS-onderzoek worden verkregen en
vastgelegd blijven gekoppeld aan het individuele Paard. Deze gegevens worden door het
KWPN beheerd en gebruikt voor diverse fokkerijdoeleinden, waaronder de selectie van
paarden.
18.3. Uit de doelstelling van het KWPN vloeit voort dat ten behoeve van en in relatie tot de fokkerij
alle gegevens van een Paard kunnen worden verstrekt en gepubliceerd, tenzij anders is
bepaald.
18.4. Het KWPN is gerechtigd om de uitslagen van het WFFS-onderzoek van door het KWPN
goedgekeurde en erkende hengsten te publiceren, zodat fokkers die informatie kunnen
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gebruiken bij de keuze voor een hengst. Door het aangaan van een Overeenkomst verleent
Opdrachtgever het KWPN hiertoe uitdrukkelijk toestemming.
18.5. De uitslag van het WFFS-onderzoek wordt, voor zover het betrekking heeft op bij het KWPN
geregistreerd Paarden, voor de Opdrachtgever digitaal zichtbaar in MijnKWPN. De gegevens
en resultaten die zijn verkregen op basis van het WFFS-onderzoek worden uitsluitend
gepubliceerd na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
18.6. Publicatie van gegevens en resultaten als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden via internet
en/of in gedrukte vorm.
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DEEL D - GENOOMFOKWAARDE-ONDERZOEK
Indien de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten (mede) betrekking hebben op het
uitvoeren van een Genoomfokwaarde-onderzoek, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen, de specifieke bepalingen zoals opgenomen in Deel B (DNA-onderzoek) alsmede de
bepalingen in dit deel D van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 19. Doelstelling en procedure GFW-onderzoek
19.1. In het kader van het GWF-onderzoek wordt de Genoomfokwaarde van een Paard bepaald aan
de hand van een DNA-monster van het Paard.
19.2. Het doel van een GFW-onderzoek is om, op basis van een DNA-onderzoek een voorspelling te
doen van het (foktechnisch) potentieel van het Paard voor bepaalde kenmerken, zoals
bijvoorbeeld voor de sport, fokkerij en gedrag. Op basis van een GFW-onderzoek ontvangt
Opdrachtgever een Genoomfokwaarde met bijbehorende Betrouwbaarheid GFW van het
Paard. In het kader van het percentage van de Betrouwbaarheid GFW geldt voor de
dierfokkerij waaronder paardenfokkerij dat betrouwbaarheden van Genoomfokwaarden
tussen de 30% (bruikbaar) tot 80 % (hoog), normaal en gangbaar zijn.
19.3. Een afstammingsverificatie vormt geen standaardonderdeel van de Overeenkomst die
betrekking heeft op het GFW-onderzoek. Indien Opdrachtgever (ook) een nieuwe
afstammingsverificatie wenst, dan dient Opdrachtgever hiertoe een aanvullende opdracht te
verstrekken aan het KWPN.
19.4. De Genoomfokwaarde wordt vastgesteld op basis van het DNA-monster van een Paard.
19.5. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat als voorwaarde voor het GFWonderzoek geldt dat:
19.5.1. een Paard voldoende verwant dient te zijn aan de door het KWPN gehanteerde
Referentiepopulatie.;
19.5.2. een Paard geverifieerd is of geverifieerd (zoals bedoeld in artikel 13.3) moet
kunnen worden op basis van beschikbare data bij het KWPN indien één van de
ouders of beide ouders van het Paard al een geverifieerd genotype hebben dat
bekend is bij het KWPN.
19.6. De doorlooptijd van het GFW-onderzoek is afhankelijk van de levertijd van het resultaat van
een DNA-onderzoek en de capaciteit van het laboratorium en de rekentijd van de fokwaarden.
De doorlooptijd kan variëren van enkele weken tot meerdere maanden.
Artikel 20.
Resultaten GFW-onderzoek
20.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 van (Deel A van) de Algemene Voorwaarden, geldt dat
op het KWPN bij het uitvoeren van het Genoomfokwaarde-onderzoek slechts een
inspanningsverbintenis rust. Het KWPN spant zich in om een zorgvuldig onderzoek uit te
(laten) voeren en daarbij de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan Opdrachtgever in
het kader van het GFW-onderzoek ter beschikking gestelde gegevens zo groot mogelijk te
laten zijn. Het KWPN neemt daartoe maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht mogen
worden met betrekking tot het invoeren en verwerken van gegevens en controle op de
kwaliteit van gegevens en databanken.

17

20.2. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de, in het kader van het GFW-onderzoek
vastgestelde, Genoomfokwaarde van het Paard een andere uitkomst op kan leveren dan de
eventuele beoordeling van Opdrachtgever zelf.
20.3. Opdrachtgever is er bovendien van op de hoogte, en stemt ermee in, dat:
20.3.1. een voorspelling van het potentieel van een Paard voor een deel afhankelijk
is van onzekere, toekomstige, factoren en gezien de aard van het onderzoek
schattingsfouten kan bevatten, om welke reden naast de Genoomfokwaarde
de Betrouwbaarheid GFW aan Opdrachtgever wordt verstrekt;
20.3.2. de waarde van het Paard kan veranderen naar aanleiding van de vaststelling
van de Genoomfokwaarde;
20.3.3. De GFW geen statische waarde betreft en deze door verandering in de
populatie kan veranderen.
20.4. Opdrachtgever is ermee bekend dat het KWPN slechts een Genoomfokwaarde in combinatie
met de (bijbehorende) Betrouwbaarheid verstrekt, op basis waarvan Opdrachtgever het
potentieel van het Paard zelf (of samen met een door haar ingeschakelde (deskundige) derde)
kan - respectievelijk dient te - beoordelen. Opdrachtgever is derhalve zelf verantwoordelijk
voor de interpretatie van de GFW in combinatie met de Betrouwbaarheid.
20.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van (Deel A van) de Algemene Voorwaarden, is het
KWPN jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor een eventuele waardedaling van het
Paard en/of andere schade die het gevolg is van het de uitslag van GFW-onderzoek.
20.6. Opdrachtgever is ermee bekend dat in uitzonderlijke situaties het GFW-onderzoek geen
bruikbaar resultaat oplevert bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) omdat het DNA-monster van
onvoldoende kwaliteit is. In voorkomend geval wordt in overleg met Opdrachtgever en
afhankelijk van de oorzaak, besloten of een hernieuwd onderzoek wordt uitgevoerd.
Afhankelijk van de oorzaak kan het KWPN besluiten om de kosten van het oorspronkelijke
WFFS-onderzoek (deels) te restitueren dan wel geen (aanvullende) kosten in rekening te
brengen voor het hernieuwde onderzoek.
Artikel 21.
Rechten ten aanzien van resultaten / publicatie GFW-onderzoek
21.1. Opdrachtgever ontvangt voor eigen gebruik de uitslag van het GFW-onderzoek op basis van
DNA-onderzoeken van het betreffende individuele Paard.
21.2. De resultaten en gegevens die bij de uitvoering van het GFW-onderzoek worden verkregen en
vastgelegd blijven gekoppeld aan het individuele Paard. Deze gegevens worden door het
KWPN
beheerd
en
gebruikt
voor
diverse
fokkerijdoeleinden,
waaronder
fokwaardenschatting(en) en selectie van paarden.
21.3. Uit de doelstelling van het KWPN vloeit voort dat ten behoeve van en in relatie tot de fokkerij
alle gegevens van een Paard kunnen worden verstrekt en gepubliceerd, tenzij anders is
bepaald.
21.4. Indien het GFW-onderzoek een goedgekeurde hengst of erkende hengst betreft, is het KWPN
gerechtigd om de uitslag van GFW-onderzoek te publiceren, zodat fokkers die informatie
kunnen gebruiken bij de keuze voor een hengst. Door het aangaan van een Overeenkomst
verleent Opdrachtgever het KWPN hiertoe uitdrukkelijk toestemming.
21.5. Indien het een bij het KWPN geregistreerd Paard betreft, wordt de uitslag van het GFWonderzoek voor de Opdrachtgever digitaal zichtbaar in MijnKWPN en worden de gegevens en
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resultaten die zijn verkregen op basis van het GFW-onderzoek uitsluitend gepubliceerd na
schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
21.6. Publicatie van gegevens en resultaten als bedoeld in dit artikel kan plaatsvinden via internet
en/of in gedrukte vorm.
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DEEL E – DIENSTEN OP HET KWPN-CENTRUM
Indien de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten (gedeeltelijk) worden uitgevoerd op
het KWPN-Centrum, dan gelden in aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke bepalingen,
zoals opgenomen in dit deel E van de Algemene Voorwaarden, eventueel (afhankelijk van het type
Diensten) samen met de specifieke bepalingen van de delen hierna.
Artikel 22. Voorwaarden deelname Diensten en verblijf KWPN-Centrum
22.1. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat Paarden die op grond van de
Overeenkomst deelnemen aan bepaalde Diensten (waaronder begrepen, doch niet beperkt
tot, Training en het Aanlegonderzoek) moeten (blijven) voldoen aan de in dit artikel genoemde
voorwaarden. Het KWPN is gerechtigd om, indien een Paard naar het oordeel van het KWPN of
een daar haar ingeschakelde deskundige niet (volledig) voldoet aan de hierna genoemde
voorwaarden, het Paard niet toe te laten tot het betreffende onderdeel waar de
Overeenkomst betrekking op heeft en voorts haar verplichtingen in dit kader op te schorten,
zonder hierbij schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever. Het betreft de navolgende
voorwaarden en criteria:
22.1.1. Paarden dienen vanaf aankomst op het KWPN-Centrum alsmede gedurende het
verblijf, gezond te zijn en vrij van huid- en schimmelziekten, een en ander ter
uitsluitende beoordeling aan het KWPN dan wel een door het KWPN
ingeschakelde dierenarts;
22.1.2. Paarden dienen in goede conditie te zijn bij aanlevering c.q. aankomst op het
KWPN-Centrum een en ander ter uitsluitende beoordeling aan het KWPN dan wel
een door het KWPN ingeschakelde dierenarts;
22.1.3. Paarden dienen normaal en veilig gedrag te vertonen, een en ander ter
uitsluitende beoordeling aan het KWPN;
22.1.4. Paarden dienen goed voorbereid te zijn, een en ander ter uitsluitende
beoordeling aan het KWPN dan wel een door het KWPN ingeschakelde dierenarts;
22.1.5. Paarden dienen voor aankomst op het KWPN-Centrum afdoende te zijn geënt
tegen influenza en rhinopneumonie;
22.1.6. Paarden dienen vrij van ongeoorloofde middelen te zijn, een en ander conform
het reglement “Ongeoorloofde Middelen”;
22.1.7. Paarden dienen voor het overige (onder meer doch niet beperkt tot de leeftijd en
registratie) te voldoen aan de toepasselijke reglementen van het KWPN.
22.2. Enkel Leden kunnen een Overeenkomst sluiten met betrekking tot Diensten op het KWPNCentrum.
22.3. Het KWPN kan Opdrachtgever dwingend adviseren, alsmede hier zelfstandig toe besluiten, om
de Diensten die worden uitgevoerd op het KWPN-Centrum vroegtijdig te beëindigen, onder
meer vanwege gezondheid of gevaar voor personen en/of dieren.
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Artikel 23. In – en uitchecken Paarden KWPN-Centrum
23.1. Bij aanvang van Diensten, waarbij het Paard (gedeeltelijk) verblijft op het KWPN-Centrum,
wordt een Paard bij aankomst op het KWPN-Centrum gecontroleerd op de uiterlijk
waarneembare gezondheid door een door het KWPN aan te wijzen deskundige alsmede op
trainbaarheid, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan het Jurylid en/of trainingsleider
van het KWPN en/of door het KWPN ingeschakelde dierenarts. De waarnemingen van deze
controle worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend namens het KWPN enerzijds en door
of namens Opdrachtgever anderzijds.
23.2. Opdrachtgever stemt ermee in, en machtigt het KWPN, om:
a. het Paard op identiteit te (laten) controleren eventueel door het afnemen van een
DNA-monster ten behoeve van een afstammingscontrole;
b. een DNA-monster te nemen van het Paard ten behoeve van de controle op het
gebruik van ongeoorloofde middelen.
23.3. Bij aanlevering van het Paard dient het paspoort aan het KWPN overhandigd te worden en
gedurende het verblijf van het Paard op het KWPN-Centrum daar aanwezig te blijven.
23.4. Paarden worden voorafgaand aan vertrek van het KWPN-Centrum opnieuw gecontroleerd
door een door het KWPN aan te wijzen dierenarts. De waarnemingen worden schriftelijk
vastgelegd en ondertekend namens het KWPN en door of namens Opdrachtgever op een
uit‐checkformulier.
23.5. Indien een Paard vertrekt zonder dat het uit‐checkformulier is getekend door of namens
Opdrachtgever, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid van het KWPN.
23.6. Bij geschillen over de toestand van een Paard na vertrek van het KWPN-Centrum geldt het
uit‐checkformulier als bindend tussen Partijen.
23.7. Door het aangaan van de Overeenkomst en accepteren van de onderhavige Algemene
Voorwaarden verklaart Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel op de hoogte te zijn,
voldoende tijd te hebben gehad om dit door te nemen en hiermee in te stemmen.
23.8. Onverminderd het overige bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is het KWPN, indien blijkt
dat een Paard op enig moment niet (meer) voldoet aan het bepaalde in artikel 22 en/of 23,
gerechtigd om - zonder daartoe schadeplichtig te zijn - te hare keuze: (i) de uitvoering van de
Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden waarbij
Opdrachtgever onverkort gehouden blijft tot betaling van de Vergoeding.
23.9. Opdrachtgever dient, behoudens andersluidende afspraak tussen Partijen uiterlijk bij het
uitchecken van het Paard alle door hem verschuldigde bedragen te hebben voldaan aan het
KWPN.
23.10. Het KWPN is, zonder daardoor op enige wijze schadeplichtig te worden, gerechtigd om een
retentierecht op het Paard uit te oefenen indien (en gedurende de periode dat) Opdrachtgever
nog niet volledig heeft voldaan aan de op haar rustende (betalings)verplichting, waaronder
begrepen de betaling van de Vergoeding en/of indien het uitcheckformulier nog niet is
ondertekend door Opdrachtgever of dienst gemachtigde.
Artikel 24. Verzorging en veterinaire begeleiding Paard
24.1. Indien sprake is van Diensten waarbij de Paarden (gedeeltelijk) tijdens de uitvoering daarvan
op het KWPN-Centrum verblijven, dan gelden ter zake het verblijf, de verzorging en veterinaire
begeleiding van het Paard de navolgende bepalingen.
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24.2. Paarden verblijven op/in een door het KWPN aan te wijzen terrein, locatie en/of faciliteit op
het KWPN-Centrum.
24.3. Paarden worden volledig verzorgd door medewerkers van het KWPN.
24.4. Indien het naar het (uitsluitende) oordeel van het KWPN noodzakelijk of zinvol is kan het
KWPN namens Opdrachtgever besluiten (om):
24.4.1. het Paard te laten controleren door een, door het KWPN aan te wijzen,
dierenarts;
24.4.2. bij het Paard een mestonderzoek te doen;
24.4.3. het gebit van het Paard te (laten) controleren en behandelen;
24.4.4. het Paard te laten beoordelen door een hoefsmid en het Paard (opnieuw) te laten
bekappen/beslaan.
24.5. De kosten van de in het voorgaande lid genoemde onderzoeken en/of behandelingen zijn voor
rekening van Opdrachtgever. Door het aangaan van de Overeenkomst, machtigt
Opdrachtgever het KWPN om namens Opdrachtgever de in het voorgaande lid bedoelde
(be)handelingen bij, respectievelijk ten behoeve van, het Paard uit te laten voeren.
24.6. Indien naar aanleiding van een onderzoek zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt
geconcludeerd dat behandeling van het Paard noodzakelijk is, wordt - indien mogelijk - vooraf
overleg gepleegd met, en toestemming gevraagd aan, Opdrachtgever. In geval van een
spoedeisende situatie (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend in geval van koliek) is geen
voorafgaand overleg met, en instemming door, Opdrachtgever vereist. Opdrachtgever
machtigt het KWPN om in spoedeisende gevallen, een en ander naar het uitsluitende oordeel
van het KWPN, dan wel een door het KWPN ingeschakelde dierenarts, zo spoedig mogelijk de
direct noodzakelijke hulp/behandeling bij het Paard toe te passen en/of het Paard naar een
gespecialiseerde kliniek te (laten) vervoeren en op te nemen ten behoeve van de vereiste
medische hulp.
Artikel 25. Training Paard
25.1. Paarden worden gedurende het verblijf op het KWPN-Centrum (voor zover van toepassing)
getraind, bereden en/of gemend door medewerkers, ruiters, menners/koetsiers van, of
aangewezen door, het KWPN. De hiervoor bedoelde personen worden in het kader van de
Diensten aangemerkt als het KWPN en aan hen komt in die hoedanigheid tevens een beroep
toe op deze Algemene Voorwaarden.
25.2. Paarden kunnen op aanwijzing van (een persoon binnen) het KWPN tevens vrije beweging en
beweging in een stapmolen krijgen.
Artikel 26. Communicatie bij aanwezigheid van Paard op het KWPN-Centrum
26.1. Tijdens de Diensten waarbij het Paard op het KWPN-Centrum verblijft, alsmede voor
(veterinaire) behandeling, is de stalmeester het eerste aanspreekpunt voor Opdrachtgever.
26.2. Opdrachtgever kan de training van het Paard gedurende het verblijf op het KWPN-Centrum
dagelijks volgen, doch enkel vanaf de tribune of daarvoor door het KWPN aangewezen ruimte
en op de door het KWPN aangegeven tijdstippen.
26.3. Om onafhankelijkheid te garanderen is het Opdrachtgever uitsluitend na afspraak met een
coördinator van het KWPN (of een daartoe door het KWPN aangewezen andere persoon) en
onder begeleiding van een medewerker van het KWPN toegestaan om in de stallen of in direct
contact met het Paard en/of andere paarden te zijn.
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Artikel 27.
Duur Overeenkomst
27.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Diensten, tenzij (i) anders
overeengekomen tussen Partijen of (ii) anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
27.2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist:
27.2.1. in geval van overlijden van het Paard;
27.2.2. in geval van faillissement van Opdrachtgever;
27.2.3. in geval van (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever;
27.2.4. bij een onderhands akkoord van Opdrachtgever met schuldeisers; en
27.2.5. in geval van liquidatie of staking van de onderneming van Opdrachtgever en/of
het KWPN.
27.3. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd met
onmiddellijke ingang.
27.4. In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst ongeacht de reden, is de
Opdrachtgever alsdan aan het KWPN een pro rata Vergoeding verschuldigd, te weten voor het
gedeelte/de betreffende dagen dat de Diensten zijn uitgevoerd. In ieder geval is
Opdrachtgever aan het KWPN de overeengekomen Vergoeding verschuldigd gedurende de
periode dat het Paard zich op het KWPN-Centrum bevindt.
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DEEL F - AANLEGONDERZOEK
Indien de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Diensten (gedeeltelijk) worden uitgevoerd op
het KWPN-Centrum, dan gelden in aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke bepalingen
zoals opgenomen in deel E (Diensten op het KWPN-Centrum) alsmede de bepalingen van dit Deel F
van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 28. Doelstelling en duur Aanlegonderzoek
28.1. De doelstelling van het Aanlegonderzoek is om (op jonge leeftijd) de (natuurlijke) aanleg te
beoordelen en in te schatten voor fokdoelkenmerken, zoals (maar niet uitsluitend) voor
dressuur, springen, mennen en gedrag.
28.2. De duur van het Aanlegonderzoek is variabel en wordt bepaald aan de hand van het
toepasselijke reglement.
Artikel 29. Beoordeling Paard tijdens Aanlegonderzoek
29.1. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat Paarden in het kader van het
Aanlegonderzoek worden beoordeeld door een Jury-lid van het KWPN volgens de
keuringsstandaard en normering van het 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.
29.2. Met het sluiten van de Overeenkomst aangaande het Aanlegonderzoek verklaart
Opdrachtgever op de hoogte te zijn van - en in te stemmen met - het feit dat de uitkomst van
het Aanlegonderzoek een Juryoordeel betreft, waaraan inherent is dat de beoordeling van (de
aanleg van) het Paard door de Jury mogelijk anders wordt ingeschat c.q. beoordeeld dan
Opdrachtgever (vooraf) zelf inschatte, alsmede dat een Juryoordeel invloed kan hebben op de
waarde van het Paard in positieve en negatieve zin met als gevolg dat de waarde van het Paard
kan veranderen. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van (deel A van) deze Algemene
Voorwaarden, is het KWPN jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor een eventuele
waardedaling van het Paard en/of andere schade die het gevolg is van het Juryoordeel.
29.3. Indien Opdrachtgever zich niet kan verenigen met (de totstandkoming van) het Juryoordeel in
het kader van het Aanlegonderzoek ter zake het Paard, staat aan Opdrachtgever de
mogelijkheid van beroep open tegen dit oordeel, een en ander conform de bepalingen zoals
neergelegd in het toepasselijk reglement.
29.4. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat tijdens het Aanlegonderzoek data
verzameld worden van het Paard, waaronder bijvoorbeeld data ten behoeve van een GFW
schatting van het Paard en/of voor de monitoring van de populatie van het Paard. Hierop is
het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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DEEL G - TRAINING
Indien sprake is van een Overeenkomst ter zake de Training van een Paard, dan gelden in aanvulling
op de Algemene Bepalingen, de specifieke bepalingen zoals opgenomen in deel E (Diensten op het
KWPN-Centrum) alsmede de bepalingen van dit Deel G van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 30.
Training
30.1. Indien een Opdrachtgever een Overeenkomst sluit met het KWPN ter zake de Training van een
Paard, zal het KWPN uit hoofde van de op haar rustende inspanningsverbintenis het Paard in
opdracht van Opdrachtgever trainen.
30.2. De afspraken omtrent de duur van de Training en Vergoeding worden vastgelegd op het
(inschrijf)formulier. De duur van de Training is in overeenstemming met het toepasselijke
reglement van het KWPN met dien verstande dat de duur van de Training in beginsel 8 weken
is en daarna in onderling overleg met Opdrachtgever verlengbaar is.
30.3. Tenzij anders overeengekomen, dienen de voor de Training door Opdrachtgever verschuldigde
Vergoeding samen met eventuele aanvullende kosten (zoals onder meer bedoeld in artikel 24
lid 4) voorafgaand aan de aanvang van de Training door Opdrachtgever aan het KWPN te
worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn zonder enige korting of verrekening.
30.4. In de Vergoeding zijn niet inbegrepen de kosten voor hoefverzorging, veterinaire en
tandheelkundige behandeling en medicatie. Deze kosten worden door het KWPN afzonderlijk
in rekening gebracht.
30.5. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat het KWPN gerechtigd is om Paarden
die door het KWPN (of door haar ingeschakelde deskundigen) niet gezond worden bevonden
of niet trainbaar worden geacht, niet worden toegelaten tot de Training. Dit kan ook gelden
voor merries die te ver in de dracht zijn of hiervan hinder ondervinden.
30.6. Paarden worden gedurende de Training getraind, bereden en/of gemend door
medewerkers/ruiters/menners van, of aangewezen door het KWPN.
30.7. Opdrachtgever verklaart met het aangaan van de Overeenkomst ervan bewust te zijn dat de
ontwikkeling van het Paard tijdens de training mogelijk afwijkt van de verwachtingen van
Opdrachtgever voorafgaand aan de start van de Training respectievelijk het aangaan van de
Overeenkomst. Opdrachtgever heeft in voorkomend geval nimmer recht op enige
compensatie dan wel restitutie.
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DEEL H - VERKOOPDIENSTEN
Indien sprake is van een Overeenkomst die betrekking heeft op Verkoopdiensten, dan gelden in
aanvulling op de Algemene Bepalingen, de specifieke bepalingen zoals opgenomen in deel E
(Diensten op het KWPN-Centrum) alsmede de bepalingen van dit Deel H van de Algemene
Voorwaarden.
Artikel 31.
Verkoopdiensten
31.1. De Overeenkomst ter zake Verkoopdiensten behelst een Overeenkomst tot Training alsmede
een Overeenkomst op grond waarvan het KWPN ondersteunende diensten biedt bij de
verkoop van het Paard aan een derde, zonder dat het KWPN partij is of wordt bij de (tot stand
te komen) koopovereenkomst. Op de Training van het Paard is het bepaalde in artikel G van
deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
31.2. Alleen Leden kunnen een Overeenkomst ter zake Verkoopdiensten met het KWPN aangaan
verstrekken.
31.3. Opdrachtgever is voor de Verkoopdiensten een Vergoeding verschuldigd aan het KWPN die
bestaat uit twee componenten: een vergoeding per dag voor de Training van het Paard en een
commissievergoeding voor de ondersteunende diensten bij de totstandkoming van de
Koopovereenkomst:
31.3.1. een vergoeding per dag voor de Training zoals opgenomen op de tarievenlijst;
31.3.2. een vergoeding gelijk aan 10% van de koopsom van het Paard (exclusief BTW).
31.4. De in lid 3 bedoelde vergoeding is Opdrachtgever verschuldigd ongeacht of de
koopovereenkomst tot stand is gekomen via de ondersteunende Diensten door het KWPN. De
verschuldigdheid en opeisbaarheid is enkel afhankelijk van de totstandkoming van een
koopovereenkomst ter zake het Paard, respectievelijk de verkoop van het Paard.
Opdrachtgever dient het KWPN op eerste verzoek van haar inzage in de koopsom van het
Paard alsmede op verzoek van het KWPN afschrift van de afspraken ter zake de
koopovereenkomst (en de koopsom) te verstrekken.
Artikel 32.
Duur Overeenkomst Verkoopdiensten
32.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 27, geldt dat:
a. de Overeenkomst zake Verkoopdiensten van rechtswege eindigt, zonder dat
opzegging is vereist, indien (i) een koopovereenkomst tussen Opdrachtgever en (een)
derde(n) tot stand is gekomen of (ii); in geval Opdrachtgever het Paard niet meer vrij
en onbezwaard kan leveren.
b. de Overeenkomst ter zake Verkoopdiensten kan door Opdrachtgever en het KWPN
schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn
van 14 (veertien) dagen. Bij opzegging door Opdrachtgever is Opdrachtgever een
vergoeding verschuldigd ter hoogte van het tarief per dag voor Training (conform de
geldende tarievenlijst) vermenigvuldigd met het aantal stallingsdagen dat het Paard
aanwezig is geweest als vergoeding voor de geleverde Diensten en inspanningen
door het KWPN.
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32.2. Betaling door Opdrachtgever van de Vergoeding voor de Verkoopdiensten dient te geschieden
op een door het KWPN aan te wijzen bankrekening zonder enige korting of verrekening. Op
het moment dat het Paard het KWPN-centrum verlaat dienen gemaakte kosten/openstaande
facturen, stallingskosten en eventuele commissiegelden te zijn voldaan.
Artikel 33.
Verplichtingen Opdrachtgever en KWPN
33.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter zake Verkoopdiensten dient het Paard te
verblijven op het KWPN-Centrum.
33.2. KWPN stelt (een) potentiële koper(s) in de gelegenheid het ter verkoop aangeboden Paard te
bezichtigen op een met het KWPN afgestemd tijdstip.
33.3. Het KWPN bepaalt de criteria waar een te verkopen Paard aan dient te voldoen, onder meer
bestaande uit eisen ten aanzien van de gezondheid. In dit kader zal (een door) het KWPN
(aangewezen deskundige en/of inspecteur) beoordelen of het Paard in aanmerking komt voor
het verkooptraject. Het KWPN heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen en
op ieder moment in het traject voorafgaand, een Paard niet toe te laten tot het verkooptraject
en derhalve geen Overeenkomst ter zake Verkoopdiensten aan te gaan. Het KWPN is nimmer
gehouden om, op welke grond dan ook, kosten en/of schade van Opdrachtgever verband
houdende met (de aanloop naar, tijdens en na) het verkooptraject te vergoeden.
33.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 en artikel 33 lid 3 geldt dat het Paard zowel bij
aanvang als gedurende het verkooptraject dient te (blijven) voldoen aan de door het KWPN
gestelde criteria en voorwaarden, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot):
33.4.1. het Paard dient door een (door het KWPN aangewezen en/of goedgekeurde)
veterinair acceptabel te zijn bevonden op basis van een veterinaire sportkeuring,
bestaande uit een klinisch- en röntgenologisch onderzoek, die maximaal 3
maanden vóór aanlevering van het Paard ten behoeve van het verkooptraject
heeft plaatsgevonden. Van het veterinaire onderzoek dient een
onderzoeksrapport naar het ontwerp van de KNMvD (categorie ‘Paard’) te
worden aangeleverd. De inhoud van deze veterinaire rapporten is bindend voor
het KWPN en voor Opdrachtgever;
33.4.2. het Paard dient op de dag van aanlevering klinisch acceptabel te zijn bevonden
door een, door het KWPN aangewezen, deskundige en/of KWPN inspecteur. Bij
gerede twijfel over de klinische gezondheid van het paard zal een door het KWPN
aangestelde veterinair geraadpleegd worden. De kosten hiervoor zijn voor
rekening van Opdrachtgever;
33.4.3. het Paard dient vrij te zijn van ongeoorloofde middelen zoals bedoeld op de
meest recente lijst van de Federation Equestre Internationale (FEI) en te
raadplegen op de website van de FEI (www.fei.org). Het KWPN is gerechtigd op
ieder moment tijdens het verkooptraject een DNA-monster af te nemen voor
onderzoek naar ongeoorloofde middelen. Het reglement “Ongeoorloofde
middelen” is tevens van toepassing;
33.4.4. Opdrachtgever dient er voor in te staan dat hij de volledige eigendom van het
Paard vrij en onbezwaard aan een koper over kan dragen.
33.5. Indien uit veterinaire onderzoeken of op andere wijze op enig moment blijkt, een en ander ter
uitsluitende beoordeling aan het KWPN, dat een Paard niet (meer) voldoet aan de in artikel 33
lid 3 en 4 genoemde criteria is het KWPN gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen en daarbij
de in artikel 31 lid 3 genoemde vergoeding in rekening te brengen waarbij Opdrachtgever op
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eerste verzoek van het KWPN het Paard dient terug te nemen. Alle kosten van het KWPN in
verband met het bepaalde in artikel 33 lid 3 en 4 (alsmede artikel 22) komen voor rekening van
Opdrachtgever. Opdrachtgever blijft voorts jegens het KWPN onverkort gehouden aan alle
(betalings)verplichtingen te voldoen.
Artikel 34.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
34.1. De afspraken tussen Opdrachtgever en koper ter zake de koop en verkoop van het Paard
gelden enkel tussen deze partijen. Het KWPN is nimmer partij bij deze koopovereenkomst en
kan evenmin door een van de partijen aangesproken worden op een eventuele nonconformiteit dan wel de niet-naleving van enige andere verplichting uit hoofde van deze
koopovereenkomst, dan wel uit enige andere hoofde.
34.2. De door het KWPN aan een Paard en aan Opdrachtgever gestelde voorwaarden zijn louter
gesteld in het belang van een goed verloop van het verkoopproces. Opdrachtgever garandeert
de juistheid en volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken met betrekking tot het Paard.
34.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Voorwaarden geldt (in aanvulling
daarop) het navolgende:
34.3.1. het KWPN is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die wordt geleden
doordat niet het vrije en onbezwaarde eigendom van een Paard kan worden
overgedragen;
34.3.2. het KWPN is nimmer aansprakelijk in geval van een gebrek aan het Paard en/of
een klacht ten aanzien van de waarde en/of staat of de hoedanigheid van het
Paard;
34.3.3. het KWPN is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of koper, ongeacht
oorzaak en omvang, als gevolg van enige tekortkoming in de correcte nakoming
van verbintenissen door een partij bij de koopovereenkomst en/of als gevolg van
enig handelen en/of nalaten van koper en/of Opdrachtgever.
34.4. Opdrachtgever vrijwaart het KWPN tegen iedere aanspraak van derden, waaronder mede
begrepen, maar niet beperkt tot, de koper van het Paard, ongeacht aard en omvang. Onder
deze aanspraken worden in ieder geval geacht te zijn begrepen aanspraken van de koper van
een Paard ter zake (vermeende) non-conformiteit.
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DEEL I - OVEREENKOMST OP AFSTAND MET CONSUMENT
Indien sprake is van een Overeenkomst op Afstand, dan gelden in aanvulling op de Algemene
Bepalingen, de specifieke bepalingen, zoals opgenomen in dit deel I van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 35.
Herroepingsrecht
35.1. Indien de Opdrachtgever een Consument is, en sprake is van een Overeenkomst op Afstand,
dan geldt het bepaalde in dit artikel (waarbij Opdrachtgever in het navolgende wordt geacht
een Consument Opdrachtgever te zijn).
35.2. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op (een) Dienst(en)
gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen). De termijn van 14
dagen gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst op Afstand.
35.3. Van het herroepingsrecht zijn (onder meer) de volgende Overeenkomsten op Afstand
uitgezonderd:
a. Overeenkomsten op Afstand die gesloten zijn tijdens een Openbare Veiling;
b. in geval van een Overeenkomst op Afstand die betrekking heeft op (een) Dienst(en);
na volledige uitvoering van de Dienst(en), indien:
i. de uitvoering van de Dienst(en) is aangevangen met uitdrukkelijke,
voorafgaande instemming van de Opdrachtgever; en
ii. de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra
het KWPN de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
35.4. Indien aan de Opdrachtgever een herroepingsrecht toe komt en hij/ zij hier gebruik van wenst
te maken, dan meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan het KWPN door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan het KWPN.
35.5. Indien de Opdrachtgever herroept na eerst uitdrukkelijk, conform het bepaalde in lid 3 van dit
artikel. te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst(en) aanvangt tijdens de
bedenktijd, is de Opdrachtgever aan het KWPN een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan
dat gedeelte van de Dienst uit hoofde van de Overeenkomst die door het KWPN is nagekomen
op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de Dienst(en).
Indien de Dienst(en) volledig door of namens het KWPN is/zijn uitgevoerd, is de Opdrachtgever
de volledige overeengekomen Vergoeding aan het KWPN verschuldigd.

29

