Algemene voorwaarden Ropatrans
Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt op op dit
informatieblad terugvinden.

Voorwaarden Verhuur:
- Wij werken met een verhuurcontract.
- Het transport van uw paard/pony en goederen geschiedt geheel op eigen risico.
- Bij niet tijdig annuleren van uw reservering (24 uur voor aanvang huur) wordt 50% van de
huursom in rekening gebracht.
- Bij het afhalen van de trailer / vrachtwagen is een geldig rijbewijs verplicht voor de
verzekering, een kopie hiervan komt bij het contract.
- Boetes en transportkosten tijdens de huur zijn voor rekening van de huurder, en worden dan
ook verhaald op huurder.
- De trailer / vrachtwagen wordt door ons schoon en gedesinfecteerd geleverd.
- De trailer / vrachtwagen dient veegschoon, zonder mest, hooi of strooisel terug gebracht te
worden. Indien dit niet het geval is wordt er een bedrag van € 50,- euro aan schoonmaakkosten
berekend en in gehouden van de borg.
- Bij langer gebruik van de trailer dan overeengekomen wordt de huur automatisch met
eenzelfde huurperiode verlengt en blijven de bepalingen van de huurovereenkomst van kracht.
Met uitzondering van een weekend, week of langere periode dan wordt dit met een dag
verlengt.
- Indien uw paard/pony schade aan onze trailer / vrachtwagen toebrengt wordt deze in
rekening gebracht bij de opdrachtgever van het paard/pony, en wordt de volledige borg
ingehouden, is de schade hoger dan de borg, dan zal deze verhaald worden bij de
opdrachtgever van het transport.
- De borg voor de trailer bedraagt €130,- De borg voor de tweepaards vrachtwagen bedraagt € 500,- De tweepaards vrachtvragen wordt met een volle tank diesel aangeleverd. Wij verwachten
deze ook weer met een volle tank diesel terug. Indien dit niet het geval is worden er brandstof
en servicekosten berekend. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid
brandstof.

Voorwaarden Vervoer op Maat:
- Het transport van uw paard/pony en goederen geschiedt geheel op eigen risico.
- Het paard/pony dient door eigenaar c.q. verzorger zelf op de trailer gezet te worden, bij
moeilijk laadbare paarden kunnen we na overleg wel helpen.
- U dient zelf voor transportbescherming voor uw paard/pony te zorgen indien u dit wenst.
- Tijdens het laden en lossen van uw paard/pony, is het paard/pony verzekerd tegen
ongelukken van buitenaf. Tijdens het transport valt het paard/pony onder uw eigen WAverzekering.
- Het paard/pony dient in bezit te zijn van alle wettelijk vereiste papieren en eventuele
entingen. (Bv vereiste chip en paspoort.), deze dient ook overlegt te worden voor aanvang
transport.
- Er kunnen indien nodig 2 of 3 personen mee rijden, ook is er voldoende ruimte voor uw
spullen, zoals zadel, hoofdstel, en/of dekens.
- Indien uw paard/pony schade aan onze trailer / vrachtwagen toebrengt wordt deze in
rekening gebracht bij de opdrachtgever van het transport.
- Kilometers worden berekend via de ANWB Routeplanner en deze staan vast en worden
berekend vanaf thuisbasis Ropatrans - ophaaladres - bestemming - thuisbasis.
- Bij niet tijdig annuleren van uw reservering (48 uur voor aanvang transport) wordt 50% van de
transportprijs in rekening gebracht.
- Indien er in opdracht extra km gereden worden buiten de uitgebrachte offerte wordt dit extra
berekend alsmede de wachttijd ingaande 30 min na aankomst bestemming, beide dienen bij
aankomst eindbestemming contant te worden voldoen aan de chauffeur.
- Wij berekenen € 60,00 euro voorrijkosten, als het transport ter plaatse niet door gaat.
- De transportprijs dient door klant bij aanvang van het transport te worden voldaan.
- De trailer wordt door ons schoon en gedesinfecteerd geleverd.

Bij reservering krijgt u van ons een reserveringsformulier toegezonden die u volledig ingevuld
terug moet sturen. Bij ontvangst word uw reservering definitief.

