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Voorwaarden huren paardentrailer – Hippon Horsecare 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten huurovereenkomsten tussen huurder en verhuurder 
betreffende verhuur van paardentrailers. 
 

1. Huurder en verhuurder 
Hippon Horsecare is verhuurder en verhuurt of shortleased een paardentrailer aan de huurder.  

 

2. Boekingen 
Aankopen/boekingen van een huurpaardentrailer kunnen (in beginsel) alleen gedaan worden via het 
boekingsformulier op de pagina van elke trailer, te vinden op de website www.ikwileenpaardentrailerhuren.nl.  

 

3. Duratie huurovereenkomst 
▪ De huurperiode stopt op de vooraf overeengekomen datum en tijdstip van beëindiging; 
▪ Huurder dient de paardentrailer af te halen op de tijdens reservering aangegeven tijdstip en terug te 

brengen op de tijdens reservering aangegeven tijdstip (dit is ook terug te vinden in de bevestigingsmail);  
▪ De huurperiode tussentijds verkorten of verlengen kan pas na toestemming van verhuurder; 
▪ Verhuurder kan de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen als huurder één of meerdere 

verplichtingen uit deze huurovereenkomst niet nakomt; 
▪ Annuleren (of verplaatsen) van de huurperiode door huurder kan tot 7 kalenderdagen vóór de eerste 

huurdag. Het betaalde bedrag wordt bij annulering teruggestort; 
▪ Wanneer de huurovereenkomst voor langer dan één ‘’maand’’ (telkens per 4 weken aaneengesloten) is 

overeengekomen, volgens het principe van shortleasen, dan mag huurder als ook verhuurder de 
overeenkomst tussentijds opzeggen. Wel dient 4 weken opzegtermijn in acht te worden gehouden. De 
shortleaseperiode is verlengbaar tot een maximum van 12 maal 4 weken achtereen, tenzij huurder en 
verhuurder dit samen tussentijds schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voor shortlease dient een 
extra aanvullend contract te worden ondertekend. 

 

4. Betalingen 
▪ De vooraf overeengekomen huurperiode dient vooraf het ophalen van de paardentrailer volledig betaald 

te worden, ook al is de paardentrailer uiteindelijk (in overleg) eerder ingeleverd of (in overleg) later 
opgehaald; 

▪ Indien een verlenging van de huurperiode plaatsvindt - alleen na toestemming van verhuurder – dan 
dient dit ook vooraf het ingaan van deze verlenging te zijn betaald; 

▪ Betalingen vinden in beginsel alleen plaats via IDEAL. Een IDEAL-link wordt verstuurd door verhuurder 
aan huurder. Een IDEAL-betaalverzoek vindt automatisch plaats indien het online boekingsformulier 
wordt gebruikt; 

▪ In geval van shortlease zorgt huurder dat het volledig verschuldigde bedrag vooraf ingaande de volgende 
4-weken shortleaseperiode staat bijgeschreven op het rekeningnummer van verhuurder.  

 

5. De staat van de paardentrailer 
▪ Alle huurpaardentrailers (ouder dan een jaar) worden, ondanks dat dit niet verplicht is, BOVAG-

gekeurd;  
▪ Hoewel de paardentrailers BOVAG worden gekeurd, is dit een momentopname. Het is daarom 

noodzakelijk om te beschikken over eigen pechhulp;  
▪ Ten tijde van beëindiging huurovereenkomst dient het gehuurde in dezelfde staat zoals afgegeven te 

worden geretourneerd aan verhuurder, op de locatie van verhuurder. In geval van gebreken of 
beschadigingen, wat niet gezien kan worden als normale slijtage, dan wordt aan de huurder reparatie-of 
vervangingskosten in rekening gebracht; 

▪ De paardentrailer dient schoon - vegerschoon als ook zonder mest- en urineresten (!) - en onbeschadigd 
terug te worden gebracht; 

▪ Wanneer de paardentrailer niet schoon is afgeleverd wordt er minimaal €25,00 incl. BTW 
schoonmaakkosten in rekening gebracht. De huurder dient dit via een IDEAL-link aan verhuurder te 
voldoen; 

▪ Huurder voert alleen veranderingen en/of reparaties aan het gehuurde uit na toestemming of in 
opdracht van verhuurder. 

 

 

Datum:  …………/…………/…………………….       

Paraaf huurder: ………………………………. . Paraaf verhuurder: ………………………………. . 
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6. Verplichtingen 
▪ Huurder verklaart dat hij/zij de gebruikersinstructie heeft begrepen; 
▪ Huurder dient op de hoogte te zijn van geldende wetten, zoals het wel/niet tachograaf plichtig zijn; 
▪ Huurder is op de hoogte van de regels - Wegenverkeerwet - om met een paardentrailer te mogen rijden; 
▪ Huurder zorgt dat de SCM-goedgekeurde disselslot van de paardentrailer altijd op slot staat. De 

disselslot moet echter niet op slot staan tijdens het rijden met de trailer, wel tijdens het stilstaan; 
▪ Het sleuteltje van de disselslot dient altijd direct na gebruik in het interne kluisje teruggeplaatst te 

worden. Eveneens het kentekenpas dient altijd in het kluisje aanwezig te zijn; 
▪ Huurder draagt zorg dat de bestuurder altijd over de juiste rijbewijs beschikt, op de hoogte is van de 

voorwaarden en instructies afgegeven vanuit verhuurder, en rijdt in een geschikt trekkend voertuig met 
een Nederlands kenteken. Huurder is altijd aanwezig tijdens het gebruiken van de trailer; 

▪ Huurder, bestuurder van het trekkend voertuig, en het trekkend voertuig, hebben een WA-verzekering; 
▪ Huurder mag de trailer niet uitlenen, onderverhuren of anderzijds ter beschikking stellen aan anderen; 
▪ Huurder zet de paardentrailer alleen binnen Nederland in. Indien de huurder naar het buitenland wil 

met de paardentrailer dan dient dit eerst vooraf overeengekomen worden: direct tijdens het online 
reserveren moet dit aangegeven worden (incl. plaatsnaam), verhuurder mag dit verzoek afwijzen; 

▪ Huurder zet het gehuurde alleen in voor privé gebruik en is geen zakelijke huurder; 
▪ Huurder zet de paardentrailer alleen in waarvoor het bedoelt is: paarden of pony’s vervoeren. Verder 

mag het wel ingezet worden voor het verhuizen van huisraad; 
▪ Huurder heeft de verplichting om zelf (pech)hulp en transport in te schakelen in geval van pech, een 

ongeval enzovoort. De verhuurder is hier niet voor verantwoordelijk;  
▪ Huurder is verplicht tot het z.s.m. aanleveren van een kopie ondertekend proces verbaal aan verhuurder 

indien de paardentrailer schade is aangedaan, betrokken is geweest bij een misdrijf, gestolen of vermist 
is enzovoort. 

 

7. Aansprakelijkheid 
▪ Huurder is aansprakelijk voor de kosten die te maken hebben met het verkeerd gebruiken van de 

paardentrailer. Zoals het overbelasten van de paardentrailer, de gevolgen ontstaan door overtredingen 
vastgelegd in de Wegenverkeerwet en het Wetboek van strafrecht enzovoort; 

▪ Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen leveren/beschikbaar stellen van 
de gekozen paardentrailer als ook niet voor vervolgkosten. Verhuurder mag verder altijd het gehuurde 
vervangen door een soortgelijke type (1,5 of 2 paards) paardentrailer indien beschikbaar; 

▪ Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schades, gevolgschades - waaronder ook 
beschadigingen aan en het verliezen van goederen -, en ongemakken. Waaronder inbegrepen een oorzaak 
van gebreken van de paardentrailer en toebehoren;  

▪ De aansprakelijkheid beperkt zich maximaal tot het bedrag waarvoor verhuurder is verzekerd; 
▪ Huurder neemt de paardentrailer onder zich onder het mom van ‘’goed houderschap’’. De verhuurder 

wordt direct op de hoogte gebracht in geval van schade, gebreken, vermissing of diefstal; 
▪ Huurder is op de hoogte dat vanaf het moment van huren en tot het moment van terugbrengen de 

verantwoordelijkheid aan huurder wordt overgedragen in geval van beschadiging, diefstal, het verloren 
gaan van het gehuurde etc.; 

▪ In geval van het verloren gaan van het gehuurde dient de huurder een schadevergoeding te betalen ten 
grote van de vervangingswaarde van het gehuurde + de betaling van de volledige huursom; 

▪ Huurder draagt zorg, verantwoordelijkheid en kosten voor het te allen tijde terugbrengen van de 
paardentrailer, ten tijde van beëindiging van de huurovereenkomst, naar de locatie van verhuurder. 

 

8. Overig 
▪ Via een GPS-tracker kunnen de paardentrailers door verhuurder gevolgd worden. Gegevens kunnen 

gebruikt worden voor beveiliging, optimalisatie organisatie en aanbod. De gegevens worden niet met 
derden gedeeld, tenzij er sprake is van een (vermeend) misdrijf. Huurder geeft stilzwijgend toestemming 
hiervoor. Bij bezwaar dient dit vooraf het boeken van een huurtrailer te worden gemeld aan verhuurder. 

 

9. Geschillen 
▪ Het Nederlands recht is van toepassing; 
▪ Bij een conflict doen beide partijen hun best om er uit te komen in goed overleg. Indien nodig en door 

beide partijen gewenst, kan een derde partij bemiddelen; 
▪ Afspraken/het verloop van een proces vindt altijd nabij de locatie van verhuurder plaats.  

 

Datum:  …………/…………/…………………….       

Paraaf huurder: ………………………………. . Paraaf verhuurder: ………………………………. 


