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ALGEMENE VERKOOP-, EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Horse Control B.V.  

KvK-nummer 60696710.  

 

Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

Horse Control: Horse Control B.V. en alle aan voornoemde vennootschappen gelieerde ondernemingen. 

Wederpartij: Een Wederpartij, Wederpartij en/of bruiklener. 

Consument: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Rechtspersoon: Een wederpartij die geen natuurlijk persoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep welke tot 

Horse Control in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Horse Control gesloten Overeenkomst. 

Met name wordt hieronder ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden 

gekocht. 

Aflevering: Het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de Wederpartij/ /huurder.  

Schriftelijk: Hieronder wordt mee verstaan per fax of per mail. 

 

 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Horse Control en iedere offerte, opdracht, aanbieding en 

overeenkomst ter zake, waaronder maar niet beperkt tot verkoop, verhuur, levering van zaken en/of het verrichten van diensten 

aan/van/tussen Horse Control en de wederpartij zoals genoemd in de betreffende offerte, opdracht, aanbieding of overeenkomst 

(hierna aangeduid als de ‘Wederpartij’) en iedere overeenkomst die daarvan het gevolg kan zijn. 

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen gelden slechts en binden Horse Control uitsluitend indien deze 

door Horse Control uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor dat specifieke geval of die specifieke 

overeenkomst. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle 

volgende overeenkomsten tussen Horse Control en de Wederpartij zijn steeds de onderhavige voorwaarden van toepassing, ongeacht 

of deze in een dergelijke volgende overeenkomst al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard en ongeacht of de voorwaarden voor 

of bij het sluiten van de betreffende volgende overeenkomst(en) ter hand zijn gesteld. 

1.4 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met algemene (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij prevaleren in 

elk geval onderhavige algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 Offertes 

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn vooraanvaarding bevatten, in welk geval de 

aanbieding vervalt na afloop van deze termijn. Een aanbieding vervalt zodra de aanbieding door Horse Control is herroepen. 

2.2 Prijzen in offertes zijn - tenzij nadrukkelijk anders vermeld - in euro's, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 

leges, belastingen alsmede exclusief opslag- verzend- en eventuele vervoers-, reparatie- reis-, montage- en verpakkingskosten, tenzij 

partijen bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

2.3 Indien Horse Control voor aflevering zorgt draagt, geschiedt dit op risico van de Wederpartij met inachtneming van het 

bepaalde in de artikelen 14 en 15 van deze algemene voorwaarden en brengt Horse Control steeds de transport- en 

verpakkingskosten bij de Wederpartij afzonderlijk in rekening. 

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Horse Control nimmer tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen 

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen. 

 

Artikel 3 Totstandkoming 

3.1 De overeenkomst komt tot stand indien het aanbod door de Wederpartij schriftelijk wordt aanvaard. Echter behoudt Horse 

Control het recht voor de overeenkomst alsnog - zonder opgaaf van redenen - binnen 2 dagen na ontvangst van de schriftelijke 

aanvaarding te annuleren zonder dat op Horse Control welke verplichting dan ook komt te rusten. 

3.2 De overeenkomst komt tot stand indien het aanbod onherroepelijk is, op het moment van ontvangst van de schriftelijke 

aanvaarding van de Wederpartij binnen de gestelde termijn. 

3.3 Indien een aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Wederpartij 
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en als verwerping van het gehele aanbod van Horse Control, ook indien slechts sprake is van afwijking op ondergeschikte punten. De 

overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tenzij Horse Control nadrukkelijk en schriftelijk 

anders aangeeft. 

3.4 Indien de Wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is uitsluitend sprake van een aanvaarding indien Horse 

Control dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk aanvaardt, dan wel wanneer Horse Control aan de uitvoering van de opdracht is 

begonnen. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Horse Control zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is Horse Control niet gehouden rekening te houden met buitenlandse 

(overheids)voorschriften. 

4.2 Horse Control stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

4.3 Horse Control is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Horse Control is uitgegaan van door de 

Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden tenzij deze onjuistheid of 

onvolledigheid zo klaarblijkelijk is dat Horse Control in strijd met de goede trouw zou handelen door zonder waarschuwing tot 

uitvoering van de overeenkomst over te gaan. De Wederpartij vrijwaart Horse Control voor elke aanspraak van derden met 

betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3 alsook ter zake de 

functionele geschiktheid van door de Wederpartij voorgeschreven materialen en dergelijke. 

4.4 Horse Control heeft het recht ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden te laten verrichten c.q. zaken te laten 

leveren door derden. Horse Control is gerechtigd om met werking jegens de Wederpartij de toepasselijkheid van algemene 

voorwaarden van derden te aanvaarden en kan zich jegens de Wederpartij op de in die algemene voorwaarden voorkomende 

bepalingen jegens de Wederpartij beroepen. 

4.5 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Horse Control aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 

de Wederpartij weet dan wel redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 

tijdig aan Horse Control worden verstrekt. 

4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan Horse Control zijn 

verstrekt, heeft Horse Control het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende 

extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. Horse Control is niet aansprakelijk voor 

schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Horse Control is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

 

Artikel 5 Levering 

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering franco aan de Wederpartij. 

5.2 De omschrijving van de levering in het door de Wederpartij aanvaarde aanbod van Horse Control dan wel in de 

orderbevestiging en/of factuur van Horse Control prevaleert te allen tijde boven de omschrijving in een eventuele offerte-aanvraag 

dan wel orderbevestiging van de Wederpartij, waaraan Horse Control niet gebonden is. 

5.3 Opgegeven levertijden en/of opgegeven afleveringsdata worden te allen tijde bij benadering vastgesteld en zullen 

nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, ook niet indien in de overeenkomst een datum voor afgifte aan een vervoerder 

wordt genoemd. 

5.4 Horse Control is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de 

te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke 

voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen. 

5.5 Mits overeengekomen worden de goederen door Horse Control geïnstalleerd of een door Horse Control aangewezen derde 

partij. Bij de goederen is door de fabrikant een handleiding met montage- en gebruikersinstructie meegeleverd. 

5.6 Indien de Wederpartij het product zelf installeert is hij/zij gehouden aan het volgen van de bijgeleverde handleiding met 

montage- en gebruikersinstructie. 

 

Artikel 6 Overmacht 

6.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 

begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Horse Control geen invloed kan uitoefenen, maar 

waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, zoals: werkstakingen binnen Horse Control of door Horse Control 

ingeschakelde derden, ziekte, overlijden van de persoon die de overeenkomst uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid en extreme 

weersomstandigheden daaronder begrepen. 

6.2 Horse Control heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid intreedt die (verdere) nakoming 

verhindert nadat Horse Control haar verbintenis had moeten nakomen. 

6.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Horse Control opgeschort. Indien de periode waarin 
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door overmacht nakoming van de verplichtingen door Horse Control niet mogelijk is langer duurt dan één maand zijn beide 

partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

6.4 Indien Horse Control bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 

factureren en is de Wederpartij/Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst 

7.1 Reclame dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan elk recht tot betwisting en het recht 

op het leveren van tegenbewijs voor de Wederpartij vervalt. 

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te 

verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

dienovereenkomstig aanpassen. 

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de 

uitvoering daardoor worden beïnvloed. Horse Control zal Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 

7.4 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Horse Control 

de Wederpartij hierover tevoren inlichten, tenzij dit in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is. 

 

Artikel 8 Betaling 

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals genoemd in de offerte na factuurdatum, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

8.2 De Wederpartij geeft toestemming aan Horse Control de factuurbetaling d.m.v. een automatische incasso-opdracht af te 

schrijven van de rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

8.3 Facturering van verhuur of bruikleen zal per maand vooraf plaatsvinden via automatische incasso. 

8.4 Indien de incasso-opdracht mislukt of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7 dagen na de incasso-opdracht de 

Wederpartij in verzuim, is de Wederpartij vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente 

verschuldigd. 

8.5 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij/Wederpartij in verzuim; de Wederpartij is vanaf het 

moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente. 

8.6 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft Horse Control het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te 

schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken en in het uiterste geval het geleverde product terug te 

nemen. 

8.7 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig één van zijn/haar verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen 

prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening  buiten rechte voor rekening van de Wederpartij, waaronder ook vallen 

de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van 

inlichtingen. Alle door Horse Control gedragen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de Wederpartij. In 

geval van buitengerechtelijke kosten geldt overeenkomstig het Besluit BIK een minimumbedrag van € 40,00. De berekening van de 

buitengerechtelijke kosten vindt volgens de staffel van het Besluit BIK plaats: 

 

Hoofdsom t/m Toepasselijk percentage Maximum 

€ 2.500,00 15% over de hoofdsom € 375,00 (min. € 40,00) 

€ 5.000,00 € 375,00 + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,00) € 625,00 

€ 10.000,00 € 625,00 + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,00_ € 875,00 

€ 200.000,00 € 875,00 + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,00) € 2.775,00 

Boven € 200.000,00 € 2.775,00 + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,00) € 6.775,00 

 

8.8 Indien Horse Control aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

8.9 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij of wanneer toepassing van de 

schuldsaneringsregeling ten aanzien van Wederpartij/Wederpartij wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de 

Wederpartij/Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

Artikel 9 Reclamaties 

9.1 Reclame dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum bij gebreke waarvan elk  recht tot betwisting en het recht op 

het leveren van tegenbewijs voor de Wederpartij vervalt. 

9.2 De Wederpartij is gehouden de zaken en/of de werkzaamheden, op het moment van (op)levering door Horse Control aan 

de Wederpartij te onderzoeken, te keuren en vast te stellen of de zaken aan de overeenkomst voldoen en/of de werkzaamheden 

in overeenstemming met de opdracht zijn uitgevoerd. 

9.3 Eventuele reclamaties, zowel ten aanzien van de door Horse Control geleverde zaken, of ten aanzien van uitgevoerde 
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werkzaamheden, of ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de zaak, respectievelijk na het 

verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de facturen, schriftelijk bij Horse Control te zijn ingediend onder 

zodanig nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft dat Horse Control in staat is daarop adequaat te 

reageren. 

9.4 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking en 

afwijkingen als gevolg van in catalogi/internetsites/aanbiedingen/prijslijsten voorkomende zet-, druk- of schrijffouten kunnen geen 

grond voor reclamaties opleveren. 

9.5 Horse Control zal na reclamatie de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. 

9.6 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. 

Reclamaties met betrekking tot een bepaalde zaak of dienst laten de verplichtingen van de Wederpartij met betrekking tot andere 

zaken en/of diensten en/of andere onderdelen van de overeenkomst geheel onverlet. 

 

Artikel 10 Garanties 

10.1 Horse Control garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende 

een periode van 1 jaar na het moment van levering. Dit houdt in dat de garantie enkel ziet op de apparatuur en de door Horse Control 

geleverde onderdelen. 

10.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont, is Horse Control verplicht binnen een 

redelijke termijn nadat de Wederpartij het gebrek schriftelijk heeft gemeld een afspraak te maken om de zaak te herstellen. 

10.3 De door Horse Control geboden garanties zijn op Carry-in basis. Dit houdt in dat de Wederpartij verantwoordelijk is voor het 

terugsturen van het product. Indien Horse Control of een partij namens of in opdracht van Horse Control op locatie dient te komen, 

zullen de kosten die daarmee gepaard gaan in rekening worden gebracht. 

10.4 Uitgesloten van garantie is in alle gevallen: 

• schade ten gevolge van oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik/onderhoud, waaronder o.a. wordt verstaan: 

overbelading, gebruik van andere (schoonmaak)middelen dan die geschikt zijn voor het product, ander onderhoud dan 

voorgeschreven en ondeskundige besturing en/of gebruik van het geleverde, niet- naleving van de gebruiksaanwijzing 

c.q. onderhoudsvoorschriften door de Wederpartij of een derde en van garantie zijn voorts te allen tijde uitgesloten 

gebreken ontstaan door normale slijtage, ongelukken c.q. onheil, zoals brand- en waterschade en 

• leveringen aan wederpartijen buiten de EU. 

10.5 Ten aanzien van diensten of werkzaamheden, verricht door derden, gelden de garantiebepalingen die met deze derden door 

Horse Control zijn overeengekomen eveneens  jegens de Wederpartij. De aanspraken van de Wederpartij op garantie zijn (in die 

gevallen) derhalve beperkt tot die door derden verstrekte garanties en beperkingen daarop. 

10.6 De garantie vervalt indien: 

• het type- of serienummer van een zaak is verwijderd of gewijzigd; 

• de zaak door derde(n) zonder toestemming van Horse Control technisch wordt aangepast of gerepareerd. 

• de oorzaak van het gebrek voortkomt uit de volgende gebeurtenissen: 

• blootstelling aan zware schokken of grote druk; 

• blootstelling aan extreme tempraturen en/of hoge vochtigheid. 

10.7 Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de schriftelijke reclame ontbreekt en/of indien de Wederpartij of derden, zonder 

voorkennis of toestemming van Horse Control (reeds) werkzaamheden hebben verricht aan de zaak en voorts bij bewerkingen, 

wijziging, vermenging, verandering of reparatie door de Wederpartij of een derde aan het geleverde. 

10.8 Zolang de Wederpartij niet aan al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen jegens Horse Control heeft voldaan 

kan de Wederpartij geen beroep doen op enige garantiebepaling. 

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Alle aan de Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Horse Control totdat alle bedragen die de Wederpartij 

verschuldigd is voor de geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die 

de Wederpartij verschuldigd is aan Horse Control uit welke hoofde dan ook, volledig aan Horse Control zijn voldaan. 

11.2 Het is de Wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, of op 

andere wijze te bezwaren, te vervreemden, te verhuren of onder welke benaming ook aan derden in gebruik af te staan. 

11.3 Indien derden beslag leggen op dan wel enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of 

doen gelden, is de Wederpartij verplicht Horse Control zo snel mogelijk als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de 

hoogte te stellen en voorts gehouden aan de betreffende derden mede te delen dat Horse Control van deze zaken eigenaar is en 

voorts al het mogelijke te doen tot voorkoming van of opheffing van dergelijke beslagen c.q. daarop gevestigde rechten. 

11.4 De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Horse Control: 

• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en 
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waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen ter inzage te geven; 

• alle aanspraken van de Wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken te verpanden aan Horse Control op de wijze die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW; 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 Horse Control is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, door de Wederpartij of 

derden geleden en ontstaan door het gebruik van de afgeleverde zaak, behoudens opzet of grove nalatigheid van Horse 

Control. 

12.2 Horse Control is tevens op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, door de Wederpartij of 

derden geleden en ontstaan als gevolg van werkzaamheden en/of het niet (tijdig) leveren van zaken of diensten door Horse Control 

en/of derden, behoudens opzet of grove nalatigheid van Horse Control. 

12.3 In geval Horse Control aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade 

aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen 

derving van winst of inkomsten, zulks tenzij - door de Wederpartij te bewijzen - sprake is opzet of grove schuld van Horse Control. 

12.4 In geval Horse Control aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Horse Control voorts te allen tijde 

beperkt tot die schade en maximaal tot die bedragen waartegen Horse Control verzekerd is. In het geval dat de schade door de 

verzekeraard wordt vergoed, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de betreffende verzekering feitelijk wordt 

uitgekeerd. 

12.5 Voor zover het bepaalde in het voorgaande lid niet leidt tot vergoeding van de verzekeraar van Horse Control, dan wordt 

het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag dat voor de betreffende prestatie aan de Wederpartij in rekening 

is gebracht. 

12.6 Het bepaalde in art. 9.6 tot en met art. 9.8 geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid  ingevolge de wet of overeenkomst 

(waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt, in welk geval die 

verdergaande beperking van aansprakelijkheid prevaleert. 

 

Artikel 13 Vrijwaring 

13.1 Horse Control is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, door de Wederpartij of 

derden geleden en ontstaan door het gebruik van de afgeleverde zaak, behoudens opzet of grove nalatigheid van Horse 

Control. 

13.2 De Wederpartij vrijwaart Horse Control tegen alle eventuele aanspraken ter zake van door of in verband met de geleverde 

zaak of zaken, dan wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect aan derden veroorzaakte schade, hoe en in welke vorm dan 

ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van Horse Control jegens de Wederpartij, ingevolge het bepaalde in deze 

algemene voorwaarden. 

13.3 De Wederpartij vrijwaart Horse Control tegen alle eventuele aanspraken veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaak 

of zaken, welke mede veroorzaakt is door een gedraging van de Wederpartij of van een persoon voor wie de Wederpartij of de 

benadeelde aansprakelijk is, waaronder begrepen het vervaardigen of aanpassen door Horse Control van zaken conform de 

instructies van de Wederpartij. 

13.4 De Wederpartij vrijwaart Horse Control tegen alle eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van 

de overeenkomst tussen Horse Control en de Wederpartij schade lijden, tenzij deze schade te wijten is aan de opzet of bewuste 

roekeloosheid van Horse Control. 

13.5 Mochten in een gerechtelijke procedure de bepalingen van dit artikel als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan 

komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor Horse Control verzekerd is en in dat geval is de aansprakelijkheid 

beperkt tot: maximaal het bedrag waarvoor Horse Control verzekerd is en in dat geval tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 

onder de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag waarvoor Horse Control redelijkerwijs verzekerd had 

behoren te zijn, mede gelet op de ter zake in de branche geldende gewoonten. 

 

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht 

14.1 Op alle overeenkomsten met de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens 

Koopverdrag en iedere andere toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door 

partijen kan worden uitgesloten. 

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst met de Wederpartij of overeenkomsten die daarvan het gevolg 

zijn zullen exclusief berecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag zetel 

Leiden. 

 

Artikel 15 Overige bepalingen 

15.1 Indien van deze algemene voorwaarden een vertaling wordt gemaakt en er interpretatieverschillen mochten ontstaan 

tussen de Nederlandse tekst en de tekst in de vreemde taal, is de Nederlandse tekst beslissend. 
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15.2 Indien één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst nietig is, wordt zij geacht te zijn 

vervangen door een beding dat de strekking van de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven 

onverminderd van kracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


