
Algemene Voorwaarden HorseFlow verhuur

1 . 

Het te verhuren object.


Renault Master met kenteken VNZ-73-X kleur Wit. Hierna aangeduid met 
paardenwagen.


De verhuurder HorseFlow wordt hierna aangeduid met HF.


2. 

Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van levering.

Aanvaarding van de diensten of ondertekening van een overeenkomst geldt als afdoende 
bewijs van uw aanvaarding van deze voorwaarden .Onze voorwaarden kunnen van tijd tot 
tijd wijzigen , en raden u aan de voorwaarden te controleren op de website .


3.

De kosten voor het huren zijn een halve dag (Maandag tm Donderdag , 4 uur per dag) : 

€100,00 incl. 50 km . Na 50 km zijn de kosten €0,30 incl. b.t.w. per km .


De kosten voor het huren voor een hele dag (24 uur per dag ): € 165,00 per dag incl.100 
km . Na 100 km zijn de kosten €0,30 incl. b.t.w. per km .


De kosten voor het huren van een weekend (Za en Zo ):

€330,00 incl 200 km . Na 200 km zijn de kosten €0,30 incl. b.t.w per km.

Bij weekend verhuur is het mogelijk de paardenwagen op vrijdag vanaf 17.00 op te halen.

Terug brengen op Zondag tot 20.00 in de avond .


U hoeft niet zelf af te tanken , dit doen wij voor u en verrekenen dit met de borg .


De borg bedraagt €500,00 en dient altijd vooraf betaald te worden .


De eigen risico bedraagt maximaal €1.000,00 excl. btw. Per gebeurtenis.

Huurder dient zelf te beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.


Betaling van borg en huurprijs worden altijd vooraf betaald . Dit kan per betaalverzoek of 
overmaken op NL69INGB008489479 t.n.v. HorseFlow.

HF zal de borgsom binnen 14 dagen na betaling terugbetalen/storten , na verrekening van 
dieselkosten en eventueel extra gereden km of eventuele andere bijkomende kosten en 
boetes .


De huurder dient een geldig rijbewijs te overleggen . Een geldige bankpas , en een 
kloppend factuuradres.

 

Na gebruik veeg schoon opleveren en zitcabine leeg achterlaten . Indien dit niet het geval 
is wordt er €50,- in rekening gebracht .


4.

De paardenwagen is All risk verzekerd.


Gedurende de huurperiode dient u wel zelf zorg te dragen voor gebruikelijke controles 
(oliepijl, bandenspanning, etc) Het handleidingsboek ligt in het dashboard.




Door uw paard toegebrachte schade aan de binnen of buitenkant van de paardenwagen 
valt niet onder de verzekering , en is daarmee uw financiële verantwoordelijkheid.


Schade aan het dak en/of onderstel als gevolg van een botsing met een tunnel , brug , 
Mac drive , overhangende constructies enz is niet gedekt , en geheel voor eigen rekening. 


De eigen risico bedraagt maximaal €1000,- excl. b.t.w. per gebeurtenis.


5.

Indien een reservering niet tijdig wordt afgezegd , is HF gerechtigd om huurprijs in 
rekening te brengen .

Binnen 48 uur voor het tijdstip van reserveren, wordt 50% van de reserveringsprijs in 
rekening gebracht .

Binnen 24 uur voor het tijdstip van reserveren , wordt 100% van de reserveringsprijs in 
rekening gebracht .


Bij te laat inleveren ( na afgesproken tijd ) wordt er een extra dag in rekening gebracht 
€165.00. Dit omdat het er toe kan leiden dat een volgende klant de paardenwagen niet op 
kan halen .


6.

HF is niet aansprakelijk wanneer huurder onder invloed van alchohol/drug of andere 
verdovende middelen rijdt. Onoplettendheid in het verkeer , opzettelijk schade 
veroorzaakt , of op onverhard terrein gaat rijden , vervoer van giftige en brandbare stoffen 
etc. Alle boetes en schades die hieruit voortkomen en ook alle andere verkeersboetes zijn 
voor rekening van de huurder .


Indien de paardenwagen gebruikt wordt voor het buitenland , dient u dit vooraf schriftelijk 
aan te vragen .


HF is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en typfouten in de overeenkomst.


Diefstal van inboedel van huurder uit cabine of paardengedeelte is altijd voor risico en 
rekening van de huurder.


Indien er een ziek paard vervoerd is met de paardenwagen dient dit de huurder dit ten alle 
tijden te vermelden . Zodat de wagen ontsmet kan worden voor een nieuwe  huurder.


HF is niet aansprakelijk voor enige schade die huurder zou kunnen opgelopen hebben 
door gebruik van de paardenwagen, nog aan schade aan het paard/paarden die vervoerd 
zijn in de paardenwagen.


De paardenwagen dient ten alle tijden wanneer u parkeert vergrendeld te worden zodat 
het alarm ingeschakeld is .U mag nooit de paardenwagen onbeheerd achter laten met de 
sleutels in het contact . Wanneer u de sleutels niet kan overhandigen zal dit tot 
ongeldigheid van de diefstaldekking leiden . En zijn de kosten die hieruit voortvloeien voor 
rekening van huurder.


Huurder dient HF altijd eerst in kennis te stellen van een gebrek aan de paardenwagen 
alvorens tot reparatie daarvan over te gaan . HF dient altijd eerst de kans te krijgen dit 



voor verhuurder te regelen. Als dit niet gebeurd , zijn de kosten voor de reparatie en 
eventuele daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de huurder . Kosten 
voortvloeiende uit een lekke of kapotgereden band zijn te allen tijde voor de huurder .


7.

Voordat de paardenwagen in gebruik wordt genomen door huurder , wordt eventuele 
schade vastgesteld door huurder en dit onverwijld medegedeeld aan HF.

U dient de paardenwagen in dezelfde staat terug te brengen als waarin u hem ontving .

Huurder zal de paardenwagen alleen gebruiken waarvoor hij bedoeld is , en de 
paardenwagen niet uitlenen aan derden .

Indien er een tweede bestuurder is , dient deze voorafgaande de overeenkomst te zijn 
aangemeld .

Huurder mag geen wijzigingen aanbrengen aan de paardenwagen , ook geen tijdelijke.



