MD PAARDENTRANSPORT
PAARDENTRANSPORT OVEREENKOMST

Vervoerder

Voertuig

MD Paardentransport
Doelstraat 12 B6
3545 Halen
BTW: BE
Transport vergunning: 501048446

Renault Master 3,5T
model: STX hengstenuitvoering
nummerplaat: 2-ATN-736

Eigenaar paard / Opdrachtgever
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
BTW
Gegevens paard
Naam
Chip
Geslacht
Leeftijd
Vaccinatie in orde / niet in orde
Gezondheidstoestand paard:

Gedrag paard:

* De eigenaar van het paard verbindt er zich toe alle informatie over de gezondheidstoestand
of gedrag van het paard te melden. Zodanig dat ons transport protocol kan aangepast worden
aan de toestand van het paard.

TRANSPORT MATERIAAL
Voertuig

STX Paardencamionette

Vertrek locatie:

Aankomst locatie:

Contact:

Contact:

Datum:

Datum:

Vertrek:

Aankomst:

TARIEF
Prijs Transport
Extra Kosten

FACTURATIE GEGEVENS
Naam
Adres
Telefoon
E-mail
BTW

DOUANE/DIERENARTS/INVOERKOSTEN

O idem opdrachtgever

TRANSPORTVOORWAARDEN
De aansprakelijkheid van de vervoerder (MD Paardentransport) wordt door uitbesteding van het
vervoer weerlegd naar de uitvoerende partij. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor schade voor, tijdens en na het transport, in welke vorm dan ook. MD Paardentransport vervoert
onder CMR condities (zie punt CMR-verzekering) De dekking bij een ongeval is hiermee minimaal
en wij adviseren dan ook uw paard aanvullend te verzekeren.
Alle kosten gemaakt voor aanvullende verzorging gedurende een transport zullen worden
doorgerekend aan de opdrachtgever. Denk hierbij aan veterinaire kosten, aanvullende stalling,
aanvullende transportkosten en onvoorziene kosten.
Opdrachtgevers zijn verplicht alle bijzonderheden met betrekking tot het te vervoeren paard te
melden. Schade aan derden of aan het transportvoertuig veroorzaakt door het paard is voor rekening
van de opdrachtgever.
De afgesproken laad- en lostijden zijn slechts een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot
schadevergoeding. De vervoerder staat niet in voor het laden en lossen van het paard.
WACHTTIJD op de vertrekplaats of eindbestemming zal aangerekend worden aan 30€/uur. Indien de
laadtijd langer dan 30 minuten duurt, zal er per 30 minuten 15€ aangerekend worden.
Wachttijd bij een dierenarts- of kliniek bezoek is gelijk aan 20€/u.
Alle paarden moeten tijdens het transport een geldig paardenpaspoort bij zich hebben. De
opdrachtgever stelt deze ter beschikking van de vervoerder. Mocht niet worden voldaan aan deze
wettelijke plicht, dan zijn eventuele aanvullende kosten voor een transport conform regelgeving, voor
rekening van de opdrachtgever, evenals eventuele boetes.
Voor transport over landgrenzen moet het TRACES certificaat aangevraagd zijn door de
opdrachtgever. Indien dit certificaat ontbreekt is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van de
vrachtkosten en eventuele boetes.
Annuleren van de rit.
In het geval dat de rit geannuleerd wordt, omwille van het niet kunnen laden van een paard. Zal men
een vergoeding moeten betalen aan MD Paardentransport. De vergoeding houd de gedekte kosten
in van het transport naar de ophaal locatie.
In het geval dat de rit geannuleerd wordt, 48U voor de dag.
Zal men een vergoeding van 30% moeten betalen aan MD Paardentransport.
Echter als het paard door gezondheidsredenen niet op transport kan, zal men geen vergoeding
moeten betalen aan MD Paardentransport.

CMR-verzekering
1.
Aansprakelijkheid
Elke opdracht tot vervoer en de uitvoering hiervan zijn onderworpen aan de dwingende bepalingen
van het CMR-verdrag. Elke andere aansprakelijkheid dan deze die voorzien is in het CMR-verdrag
wordt uitgesloten.
De opdrachtgever erkent dat de door de vervoerder gebruikte vervoersmiddelen geschikt zijn en zich
in een perfecte staat bevinden om de dieren op een veilige en correcte wijze te vervoeren.
Enige opmerkingen omtrent de staat van de vervoersmiddelen moeten voorafgaand aan het laden van
de dieren en schriftelijk aan de vervoerder worden medegedeeld.
Op basis van artikel 17.4f van het CMR-verdrag is de vervoerder ontheven van aansprakelijkheid als
gevolg van het vervoer van levende dieren. In geval van schade aan en/of verlies van de levende
dieren, kunnen dus enkel de verzekerde oorzaken, zoals hieronder worden beschreven (evenementen
inclusief laden en lossen) een basis tot aansprakelijkheid vormen.
2.
CMR Verzekering
De vervoerder verklaart te beschikken over een verzekering “CMR” aan de Algemene en Bijzondere
voorwaarden “CMR01012019B” van verzekeringscontract met polisnummer 7054045BBP2. bij TVM
Belgium, Berchemstadionstraat, 78 B-2600 Berchem waarbij verzekerd is :
Maximum verzekerd kapitaal : € 7.500,00/paard met een maximum van € 75.000,00 per schadegeval
Dekking van evenementen volgens artikel 27.5 van de Algemene voorwaarden “CMR01012019B” ,
inclusief laden en lossen, diefstal niet inbegrepen, en meer specifiek :
·
In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval tijdens transport e/o laden en
lossen
·
In geval van een door een bevoegde dierenarts/dierenkliniek uitgevoerde
euthanasie ten gevolge van een ongeval tijdens transport e/o laden en lossen
·
In geval van loss of use (*) ten gevolge van een ongeval tijdens transport e/o laden
en lossen
·
In geval van dierenartskosten (**) ten gevolge van een ongeval tijdens transport e/o
laden en lossen
(*) blijvende en definitieve waardevermindering van het paard als direct gevolg van een
gedekt schadegeval, met een maximum vergoeding van 80 % van de dagwaarde van het
paard en tot maximum het verzekerd kapitaal/paard
(**) maximum € 2.500,00 per schadegeval
3.
In geval van schade aan een verzekerd paard
In geval van schade aan een verzekerd paard dient steeds een beroep te worden gedaan op een
bevoegde dierenarts/dierenkliniek
4.
Schade aan het voertuig door het paard
In geval van schade aan het voertuig, berokkend door het getransporteerd paard. Zal de eigen
een forfait bedrag van
250,00EURO vergoeden aan MD Paardentransport.

Datum:
Handtekening:
Opdrachtgever:

Vervoerder:
MD PAARDENTRANSPORT
Michaël Dehousse

