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ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
Algemene voorwaarden van Esther Tamara Liano Y Gil, hierna te noemen 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, gevestigd te 9281 LA Harkema, Lytsewei 2 
 
Artikel 1. Begripsbepaling 
 
1. Onder 'wederpartij' wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een 

overeenkomst van koop en verkoop van een paard of overeenkomst van diensten heeft gesloten 
met TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO.  
2. Onder 'paard' wordt verstaan paard of pony waarop de overeenkomst betrekking heeft  
3. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan de overeenkomst van diensten (b.v. lessen, instructie, 
trainen, demonstraties, shows, clinics et cetera) en of de overeenkomst van koop en verkoop van 

een paard, van het verrichten van aanverwante diensten waar onder begrepen bemiddeling bij 
koop en verkoop en van opdracht gesloten tussen TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO en een 

wederpartij.  
4. Onder 'afleveringskosten' wordt verstaan alle kosten welke TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
dient te maken om het paard op de overeengekomen plaats van levering of te leveren. Hieronder 
dienen in ieder geval te worden verstaan: stallingkosten, transportkosten, verzekeringskosten, 
kosten ter zake van in- en uitvoer documenten en verschuldigde douanerechten.  
5. Onder 'reglement' wordt verstaan alle huis- en gedragsregels die op duidelijk waarneembare 

plaats ter kennisneming zijn opgehangen  
 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO in het kader van haar bedrijf worden aangegaan, behoudens 
afwijkingen van deze voorwaarden, welke door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO uitdrukkelijk 

en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.  
2. Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO schriftelijk uitgebracht is gaat vergezeld van een exemplaar van deze voorwaarden.  
3. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, 
alsmede een opgave van de prijs en indien van toepassing de opzeggingsmogelijkheid van de 
klant.  
4. Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offertes genoemde prijzen zijn voorlopig. Aan de offerte 

kunnen geen rechten worden ontleend.  
5. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de in 
een door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO opgestelde offerte opgenomen gegevens, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  
6. Alle aanbiedingen van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, al dan niet in reclame- of 
drukwerken of via digitale media, zijn vrijblijvend.  

 
Artikel 3. Inhoud overeenkomst 

 
1. De overeenkomst van koop en verkoop of overeenkomst van diensten is bindend voor de 
wederpartij door ondertekening van de overeenkomst door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO en 
de wederpartij.  
2. Overeenkomsten van diensten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de 

overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.  
3. Elke met TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO aangegane overeenkomst en/of opdracht bevat 
de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij naar het oordeel van TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO voldoende kredietwaardig is. De wederpartij geeft bij deze toestemming, dat 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zo nodig kredietwaardigheidinformatie over de wederpartij 
opvraagt.  
 

Artikel 4. Prijs 
 
1. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.  

2. Wijzigingen in het BTW tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.  
3. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst van koop en verkoop wijzigingen van de 
prijzen van de onkosten of overige aankopen voordoen, is TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 

gerechtigd de vermelde prijzen van onkosten of overige aankopen 3 maanden na sluiten van deze 
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overeenkomst aan te passen aan deze gewijzigde omstandigheden.  

4. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO hanteert bij overeenkomst van diensten prijzen die 
afhankelijk zijn van de diensten die de klant van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO wenst te 
betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst van diensten vastgesteld.  
5. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO heeft het recht om bij overeenkomst van diensten voor 
onbepaalde tijd, eenmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor 
het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien 
hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen 

tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van 
tenminste één maand.  
 
Artikel 5. Betaling 
 

1. Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op 
een door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO aangegeven bankrekeningnummer.  

2. Bij het aangaan van de schriftelijke overeenkomst waarbij TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
aan de wederpartij een paard verkoopt, is de wederpartij verplicht direct een deel van de 
verschuldigde koopsom aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO te voldoen.  
3. Dit deel bedraagt maximaal 50% van de verschuldigde koopprijs, tenzij partijen schriftelijk 
anders zijn overeengekomen. Het resterende verschuldigde deel van de koopprijs vermeerderd met 
de afleveringskosten dient door de wederpartij á contant te worden voldaan bij aflevering van het 

paard, tenzij partijen koop op afbetaling zijn overeengekomen.  
4. Ingeval van koop op afbetaling dient elke termijn middels automatische overschrijving of 
middels incasso op de eerste van de maand op de rekening van TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO te zijn bijgeschreven, tenzij partijen een andere datum schriftelijk zijn overeenkomen.  
5. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat het paard eerst na aflevering per bank wordt 
betaald, is de wederpartij verplicht het verschuldigde bedrag te voldoen binnen veertien dagen na 
factuurdatum. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente en 

buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand 
wordt aangemerkt.  
6. Een vordering van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is terstond opeisbaar, waarbij het 
verzuim van de wederpartij eveneens terstond intreedt, indien;  
i. de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling is 
verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of op haar 
de WSNP van toepassing wordt verklaard of zij overlijdt,  

ii. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van de eigendom/het vermogen van de wederpartij 
wordt gelegd;  
iii. met inachtneming van het bepaalde in artikel 1576c van boek 7a BW een maandelijkse termijn 
als bedoeld in lid 2 niet tijdig is betaald.  
7. Indien partijen hebben afgezien van voorafgaande of directe betaling en niet uitdrukkelijk 
schriftelijk een ander moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 

14 dagen. De wederpartij is na het verstrijken van deze termijn wettelijke rente, gerechtelijke en 
of buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand 

wordt aangemerkt. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 
15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.  
 
Artikel 6. Risico-overgang en Levering bij overeenkomst van koop en verkoop 
 

Het paard dat door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO wordt verkocht, wordt geleverd en het 
risico met betrekking tot het paard gaat over door feitelijke aflevering. Alle aflevering door 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO vindt enkel plaats volgens Incoterm EXW (=Ex Works) 
Harkema tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.  
 
Artikel 7. Keuring bij overeenkomst van koop en verkoop 
 

1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO beveelt aan en staat toe dat het paard dat door haar 
verkocht wordt vóór het sluiten van de overeenkomst klinisch en röntgenologisch gekeurd wordt 
door een erkende paardendierenarts zijnde bij voorkeur een door de Groep Geneeskunde van het 

Paard (GGP) geregistreerde paardendierenarts.  
2. De kosten van de in lid 1 genoemde keuring komen voor rekening van de wederpartij. De kosten 
voor deze keuring komen ook voor rekening van de wederpartij wanneer de wederpartij na de 

verrichte keuring besluit af te zien van de koop van het paard.  
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3. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO behoudt zich het recht voor de uitslag van een keuring niet 

te accepteren, wanneer zij de door de wederpartij tot verrichting van deze keuring aangewezen 
persoon daartoe onvoldoende deskundig acht. In een dergelijke situatie behoudt 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zich voorts het recht voor een andere deskundige aan te 
wijzen, waarna de beslissing met in achtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde bij de 
wederpartij ligt met betrekking tot het al dan niet later keuren van het paard door deze 
deskundige. In elk geval heeft TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO door de aanwijzing van een 
nieuwe deskundige aan zijn mededelingsplicht in het kader van de koopovereenkomst voldaan.  

 
Artikel 8. Stalling bij overeenkomst van koop en verkoop 
 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO draagt zorg voor de stalling van het paard vanaf het 
moment van sluiten van de overeenkomst tot het moment van levering.  

2. Onder stalling dient te worden begrepen het bieden van onderdak en voeding, alsmede het 
schoonhouden van de stal van het paard.  

3. Indien onmiddellijk diergeneeskundige hulp ten behoeve van het paard nodig blijkt te zijn, is 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO gerechtigd deze hulp zonder toestemming van de wederpartij 
in te schakelen. De kosten verbonden aan deze hulp komen voor rekening van de wederpartij.  
4. Hetgeen in lid 3 is gesteld is van overeenkomstige toepassing in het geval het noodzakelijk is 
dat het paard behandeld wordt door een hoefsmid.  
5. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO draagt zorg voor regelmatige ontwormen van het paard 

tijdens de periode van stalling als bedoeld in dit artikel. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO staat 
niet in voor welke schade dan ook als gevolg van het niet werken van de toegepaste 
ontwormingskuur.  
 
Artikel 9. Transport bij overeenkomst van koop en verkoop 
 
In het geval sprake is van een overeenkomst tussen TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zorgt de 

wederpartij voor het transport. Indien het transport door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
verzorgd moet worden, komen de kosten van dit transport voor rekening van de wederpartij. Het 
risico van transport blijft te allen tijde voor de wederpartij. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
bemiddeld of verzorgd enkel met in acht name van het gestelde in artikel 6 van deze algemene 
voorwaarden, zijnde leveringconditie Incoterm EXW tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  
 
Artikel 10. Verzekering bij overeenkomst van koop en verkoop 

 
1. Het paard is door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO de dag volgend op de dag van sluiting 
van overeenkomst van koop en verkoop niet meer verzekerd gedurende de periode van stalling als 
bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
adviseert uitdrukkelijk wederpartij tijdig zorg te dragen voor een toereikende verzekering  
2. Wat onder toereikend in voornoemde zin dient te worden verstaan, is volledig en uitsluitend ter 

beoordeling van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO. De overeengekomen verkoopprijs van het 
paard geld daarbij als criterium voor het vaststellen van de verzekeringscategorie waarbinnen het 

paard dient te worden verzekerd.  
3. De wederpartij is gehouden om in geval van uitkering van schade de verzekeringspenningen op 
eerste verzoek aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO to voldoen dan wel gehouden om haar 
vordering op de verzekeringsmaatschappij op eerste verzoek aan TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO te cederen.  

 
Artikel 11. Export - en importeisen bij overeenkomst van koop en verkoop 
 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zal zich inspannen de voor de uitvoering van een 
overeenkomst benodigde uitvoerdocumenten te bemachtigen. In het geval een uitvoerdocument 
niet of niet tijdig verkregen kan worden, is TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO niet aansprakelijk 
voor hierdoor ontstaan of nog te ontstane schade, waaronder met name dient te worden begrepen 

gevolgschade.  
 
Artikel 12. Klacht, Gebrek en Garantie bij overeenkomst van koop en verkoop 

 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO garandeert gedurende een termijn van 3 (drie) dagen na 
levering de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na de aflevering.  

2. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO staat ervoor in dat het paard beantwoordt aan de 



 
 

Algemene Voorwaarden  Pagina 4 van 9 pagina’s 

overeenkomst (conformiteit). TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO staat er bovendien voor in dat 

het paard die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een 
normaal gebruik nodig zijn.  
3. Indien door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO specifieke mededelingen zijn vermeld inzake 
de karaktereigenschappen of afwijkingen van het paard zal een klacht hierover door de wederpartij 
na de levering door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO worden afgewezen, aangezien 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO hierdoor aan de op grond van de overeenkomst tot koop en 
verkoop geldende en op haar rustende mededelingsplicht heeft voldaan  

4. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO staat niet in voor gebreken die na de levering van het 
paard zijn ontstaan als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het paard 
door de wederpartij of derden.  
5. Klachten over het paard moeten tijdig nadat de wederpartij de gebreken heeft ontdekt volledig 
en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch, voorzien van veterinaire 

verklaring, worden ingediend bij TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO. Niet tijdig indienen van de 
klacht kan tot gevolg hebben dat de wederpartij zijn rechten ter zake verliest.  

6. Een paard wordt alleen door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO teruggenomen, indien het 
paard nog verkeert in de toestand waarin het is geleverd, tenzij sprake is van een verborgen 
gebrek.  
7. In het geval zich een gebrek manifesteert als gevolg waarvan sprake is of kan zijn van non-
conformiteit in de zin van Boek 7 BW, wordt de wettelijke verplichting tot kosteloos herstel of 
vervanging van het paard onmogelijk geacht gezien de specifieke en unieke eigenschappen van 

ieder paard, alsook het feit dat de kosten van herstel of vervanging in geen verhouding staan tot 
de kosten van uitoefening van het recht op prijsverlaging. Bij de constatering van een dergelijk 
gebrek, dat gezien het bepaalde in leden 3, 4, 5 en 6 van dit artikel voor rekening en risico van 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO moet zijn, zal TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO in plaats 
van kosteloos herstel of vervanging een passende prijsverlaging aanbieden aan de wederpartij.  
 
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud bij overeenkomst van koop en verkoop 

 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO levert het paard aan de wederpartij onder de opschortende 
voorwaarde dat de wederpartij volledig aan zijn op enig moment jegens TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO bestaande betalingsverplichtingen voldoet. Het hierin besloten 
eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot een voor de datum van de overeenkomst verwekt 
en na de datum van de overeenkomst geboren veulen uit het verkochte paard.  
2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich in ieder geval uit tot:  

a. vorderingen betreffende tegenprestaties van op grond van deze koopovereenkomst of enige 
andere overeenkomst van welke aard dan ook door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO aan 
wederpartij geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten 
behoeve van wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, en  
b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, 
die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, 

contractuele. en wettelijke rente, boeten en dwangsommen.  
3. Zolang het eigendomsvoorbehoud niet is vervallen, is de wederpartij verplicht het paard 

toereikend te verzekeren en deze verzekering te continueren tot het moment waarop door de 
wederpartij aan de in lid 1 van dit artikel genoemde opschortende voorwaarde is voldaan. Wat 
onder toereikend in voornoemde zin dient te worden verstaan is volledig en uitsluitend ter 
beoordeling van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO. De overeengekomen verkoopprijs van het 
paard geldt als criterium voor het vaststellen van de verzekeringscategorie waarbuiten het paard 

dient te worden verzekerd. Ten behoeve van voornoemde beoordeling is TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO gerechtigd en wederpartij verplicht tot (het verstrekken van) inzage in de 
verzekeringspolis die de wederpartij ter zake heeft afgesloten. De wederpartij is gehouden om de 
verzekeringspenningen op eerste verzoek aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO te voldoen dan 
wel gehouden om haar vordering op de verzekeringsmaatschappij op eerste verzoek aan 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO to cederen.  
4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met betrekking tot zijn betalingsverplichting uit hoofde 

van de overeenkomst en/of opdracht of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO gerechtigd het bij de wederpartij aanwezige paard, dat in het kader van de 
overeenkomst tussen partijen onder voorbehoud van eigendom bij de wederpartij is afgeleverd, 

terug te nemen onverminderd de overige rechten van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO. De 
wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen, op straffe van een boete van 10% 
van het door haar verschuldigde per dag.  

5. Zolang de wederpartij al hetgeen door hem aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
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verschuldigd is niet volledig heeft voldaan., is het de wederpartij verboden het paard te 

vervreemden, daarop ten behoeve van een derde een pandrecht te vestigen of anderszins te 
bezwaren.  
6. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO:  
a. de ter zake van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde paard afgegeven verzekeringspolis 
ter inzage te geven, alsmede aan een eventuele cessie medewerking verlenen,  
b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot het onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde paard te verpanden aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO op 

de wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW,  
c. indien de wederpartij vorderingen verkrijgt jegens een afnemer vanwege het (toch) 
doorverkopen van het onder eigendomsvoorbehoud door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
geleverd paard, deze vorderingen te verpanden aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO op de 
wijze die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW1  

d. het onder eigendomsvoorbehoud geleverde paard te merken (kenbaar maker) als het 
eigendomsvoorbehoud van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, of wel door het paard apart te 

stallen, of wel door het paard anderszins visueel te onderscheiden van de overige paarden, 
bijvoorbeeld door het paard een halster van een bepaalde kleur of met een label met de naam 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO om te doen,  
e. op alle andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot 
het paard wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening 

van haar huishouden.  
7. Indien surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is aangevraagd of is 
uitgesproken dan wel de WSNP wordt toegepast bij de wederpartij, dient de wederpartij 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO onverwijld op de hoogte te stellen, teneinde 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO in de gelegenheid te kunnen stellen het 
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.  
8. Aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO komt het recht toe de voorbehouden eigendom en de 

hieraan verbonden rechten aan een of meer derden over te dragen, voor wie in dat geval dezelfde 
rechten en verplichtingen gelden. Of de opschortende voorwaarde als bedoeld in lid 1 intreedt, blijft 
echter afhankelijk van de vraag of wel volledig is voldaan aan de verplichtingen jegens 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, althans diens rechtsopvolger onder algemene of -in geval 
van cessie - bijzondere titel.  
9. De wederpartij is verplicht het onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde paard op eerste verzoek 
aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO feitelijk ter beschikking te stellen. De wederpartij 

verleent TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO bij deze onherroepelijke machtiging de terreinen en 
stalgebouwen van de wederpartij te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, 
onverminderd diens rechten op volledige schadevergoeding.  
10. In geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud wordt de wederpartij gecrediteerd voor 
de door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO vastgestelde waarde van het paard ten dage van de 
terugname. Indien sprake is van koop op afbetaling in geval van terugname van het paard op 

grond van het eigendomsvoorbehoud conform het bepaalde in artikel 1576t van Boek 7A BW 
afgerekend.  

 
Artikel 14. Retentierecht 
 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO kan het retentierecht uitoefenen op het paard waarop de 
koopovereenkomst betrekking heeft en of retentierecht uitoefenen op niet nakoming uit 

overeenkomst van diensten, indien en voor zolang;  
a. de wederpartij niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van de 
koopovereenkomst heeft voldaan, waaronder in ieder geval dient te worden begrepen de 
verschuldigde koopprijs, alsmede de onkosten, de overige kosten en de kosten van transport en 
verzekering;  
b. de wederpartij de kosten van eerder door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO verrichtte 
werkzaamheden aan hetzelfde paard niet of niet in zijn geheel voldoet;  

c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO niet of niet in zijn geheel voldoet.  
2. In de hiervoor in lid 1 genoemde gevallen kan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO de 

desbetreffende zaken van de wederpartij onder zich houden en kan TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO op deze zaken zijn vordering met voorrang verhalen tenzij de wederpartij ter voldoening 
van deze vordering voldoende zekerheid stelt.  

3. In het geval een klant bij overeenkomst van diensten langer dan drie maanden in verzuim is, 
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dan heeft TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO het recht, in geval zij het paard onder zich heeft, 

om - na verkrijging van een executoriale titel - het paard van de klant te verkopen en de opbrengst 
daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in 
artikel 5 lid 7 in acht genomen. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zal het voornemen tot 
verkoop van het paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum 
schriftelijk aan de klant meedelen.  
 
Artikel 15. Aansprakelijkheid bij overeenkomst van koop en verkoop 

 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO beperkt haar aansprakelijkheid voor de door de 
wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de tussen partijen tot maximaal het bedrag van de vermelde aankoopprijs van het paard, 
tenzij sprake is van opzet of grove schuld.  

2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde aanvaardt TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO geen 
aansprakelijkheid ten aanzien van schade:  

a. als gevolg van onzorgvuldige verzorging of ondeskundig gebruik van het paard na aflevering 
verricht door de wederpartij of een derde;  
b. wegens overschrijding van enige leveringstermijn;  
c. als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij;  
d. als gevolg van achteraf geconstateerde en aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO onbekende 
fraude met betrekking tot de bij het paard verstrekte registratiebewijzen.  

3. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van 
de wederpartij of derden die zich in of aan het paard bevinden, waaronder met name tuigage en 
goederen die TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. 
Onder goederen van de wederpartij wordt tevens begrepen schriftelijke bescheiden en 
waardepapieren.  
4. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder 
mede begrepen maar geenszins beperkt tot gevolgschade, gederfde winst of enige schade 

voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen nakomen binnen een bepaalde termijn 
dan wel het onderbreken van onderhandelingen.  
5. Voor zover het door de wederpartij niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke 
verplichtingen tot gevolg zou hebben dat de wederpartij jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, 
verplicht de wederpartij zich TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO voor alle gevolgen van deze 
aansprakelijkheid te vrijwaren.  
 

Artikel 16. Beëindiging bij overeenkomst van diensten 
 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO kan - met inachtneming van een opzegtermijn van één 
maand - een overeenkomst van diensten voor onbepaalde tijd tegen het eind van iedere maand 
schriftelijk opzeggen.  
2. Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan TRAININGSCENTRUM 

ESTHER LIANO iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven 
opzeggen, indien:  

a. Wederpartij, de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke 
waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO of aan 
de medeklanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van wederpartij, naar 
beoordeling van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, ernstig worden aangetast;  
b. De wederpartij, de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de 

overeenkomst, de algemene voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing 
niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid, dit ter beoordeling aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, van TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;  
c. indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere 
paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, 
dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard 

tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op 
besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt;  
3. De wederpartij, klant, blijft gehouden de overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode 

te betalen.  
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Artikel 17. Ontruiming bij overeenkomst van diensten 

 
Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO te verlaten, met medeneming van al zijn/haar eigendommen. De klant is aansprakelijk voor 
de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem/haar kan worden 
toegerekend.  
 
Artikel 18. Annulering door de wederpartij, klant, bij overeenkomst van diensten 

 
1. Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO ter beschikking te stellen accommodatie of diensten (b.v. lessen, ritten, 
demonstraties et cetera), geldt voor annulering van die reservering het navolgende:  
a. bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant 

gehouden 35% van het bedrag van de afgenomen dienst aan TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
te betalen;  

b. bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de 
overeenkomst is de klant gehouden 60% van het bedrag van de afgenomen dienst aan 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO te betalen;  
c. bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de 
overeenkomst is de klant gehouden 85% van het bedrag van de afgenomen dienst aan 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO te betalen;  

d. bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant 
gehouden 100% van het bedrag van de afgenomen dienst aan TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO te betalen.  
2. De wederpartij, klant kan - met inachtneming van een opzegtermijn van één maand - een 
overeenkomst van diensten voor onbepaalde tijd schriftelijk tegen het eind van iedere maand 
opzeggen.  
3. De klant kan een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen.  
 
Artikel 19. Annulering door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO bij overeenkomst van 
diensten 
 
In geval van overmacht is TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO gerechtigd de reservering te 
annuleren zonder dat zij daardoor schadeplichtig wordt.  

 
Artikel 20. Gedragsregels en reglement bij overeenkomst van diensten 
 
1. De wederpartij, klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn 
opgenomen in het reglement van het bedrijf van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO.  

2. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement 
overhandigen.  

3. Het is TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels 
tussentijds te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aan de klant worden bekendgemaakt  
 
Artikel 21. Aansprakelijkheid gebruiker bij overeenkomst van diensten 
 

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor 
schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
aangeboden diensten.  
2. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of 
grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO.  
3. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor 

direct dan wel indirecte schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door opzet of 
grove schuld.  
4. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade 

die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, 
dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO.  

5. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte 
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schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of 

tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.  
6. De aansprakelijkheid van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO voor alle (in)directe kosten en 
schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of 
tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag 
waarvoor TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zich voor dergelijke schadeveroorzakende 
gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.  
 

 
Artikel 22. Aansprakelijkheid wederpartij, klant en verzekering bij overeenkomst van 
diensten 
 
1. De wederpartij, klant, is jegens TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO aansprakelijk voor de 

schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn 
dieren.  

2. De wederpartij, klant, dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het 
bedrijf van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal 
en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van verblijft, 
een wettelijke aansprakelijkheids-verzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze 
aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens 
wanneer het paard bij derden is gestald.  

 
Artikel 22. Accommodatie bij overeenkomst van diensten 
 
1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst van 
diensten - behoudens bijzondere omstandigheden - aan de klant accommodatie ter beschikking te 
stellen van een kwaliteit die binnen haar bedrijf gebruikelijk is.  
2. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is tevens gehouden - behoudens bijzondere 

omstandigheden - de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te 
verschaffen die binnen haar bedrijf gebruikelijk zijn.  
3. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze al dan 
niet tijdelijk genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende 
overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden.  
 
Artikel 23. Paarden gestald uit hoofde van overeenkomst van diensten 

 
1. Indien een paard van wederpartij, klant, verzorging of behandeling door een dierenarts nodig 
heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met wederpartij, door de dierenarts van 
wederpartij, klant.  
2. In situaties van nood is TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO zelfstandig bevoegd de dierenarts 
van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval, is 

uitsluitend ter beoordeling van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO.  
3. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden 

door de dierenarts direct aan wederpartij, de klant gefactureerd.  
 
Artikel 24. Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen 
 
1. Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met 

TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO en op de plaats die TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO 
daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto's, trailers en overige vervoersmiddelen 
geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van TRAININGSCENTRUM ESTHER 
LIANO.  
2. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers 
en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO, een 
vergoeding te vragen.  

3. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van 
TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. 
De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende 

beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.  
 
Artikel 25. Klachten uit hoofde van overeenkomst van diensten 
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1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven 

worden ingediend bij TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO binnen 2 weken nadat de klant de 
gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.  
2. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake 
verliest.  
 
Artikel 26. Geldigheid algemene voorwaarden 
 

1. TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is 
van overmacht.  
2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van TRAININGSCENTRUM 
ESTHER LIANO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van zijn 
verplichtingen door TRAININGSCENTRUM ESTHER LIANO niet mogelijk is, langer duurt dan 3 

maanden, zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat in dit geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

 
Artikel 27. Overmacht  
 
1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de 
geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.  
2. Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden 

partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige 
bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.  
 
Artikel 28. Rechtskeuze en forum 
 
1. De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn 
onderworpen aan het Nederlands recht.  

2. De Nederlandse rechter te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. 


