
Algemene voorwaarden Stichting Pre Stamboek Nederland (KvK nr. 14111081) (hierna: Pre Stamboek) 
 
Bepalingen van de overeenkomst ten aanzien van PRE-paarden: 
 
1. De overeenkomst tussen de Pre Stamboek en de Opdrachtgever ten aanzien van PRE-paarden is een bemiddelingsovereenkomst in de 

zin van artikel 7:425 Burgerlijk Wetboek.   
 

2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst van 
opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Pre Stamboek en de contractpartij, hierna te noemen Opdrachtgever. 
 

3. Tussen PRE-Stamboek en Opdrachtgever is een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 1 indien PRE-Stamboek het aanbod van 
de door Opdrachtgever getekende overeenkomst heeft aanvaard middels het innen van de daartoe door Opdrachtgever verstrekte 
incasso-opdracht als beschreven op het aanvraagdienstenformulier.  

 
4. Het Pre Stamboek is een dochterstamboek van ANCCE, het moederstamboek in Sevilla, Spanje.  ANCCE is door het Spaanse Ministerie 

van Landbouw als enige ter wereld officieel erkend en aangewezen  als (de beheerder en uitvoerder van) het  PRE stamboek.  Alle PRE 
dochterstamboeken moeten strikt volgens de regels en voorschriften van ANCCE werken. ANCCE is de instantie die onder meer: 

 de voorwaarden bepaalt die gelden voor (verlening van) stamboekdiensten; 

 die bepaalt of een stamboekdienst al dan niet verleend wordt; 

 de feitelijke stamboekdienst uitvoert; 

 een keurmeester stuurt voor de APTO-keuring, die als officiële vertegenwoordiger van ANCCE bepaalt of een PRE goed- of 
afgekeurd wordt voor de fokkerij; 

 één of meerdere juryleden stuurt voor de premiekeuring, die als officiële vertegenwoordiger(s) van ANCCE bepalen welke 
deelnemende PRE’s op de premiekeuring  een premie krijgen. 

 
5. Pre Stamboek vervult uitsluitend de rol van administratieve tussenpersoon die bemiddelt tussen aanvragers van stamboekdiensten 

woonachtig in Nederland en ANCCE. In die hoedanigheid: 
o de aanvraagformulieren voor stamboekdiensten van ANCCE in ontvangst neemt; 
o controleert of de door ANCCE vereiste bijbehorende documenten/bloedmonsters bij het aanvraagformulier zijn gevoegd; 
o zorg draagt voor aangetekende verzending van ontvangen aanvraagformulieren en bijbehorende documenten/bloedmonsters 

naar ANCCE; 
o zodra ANCCE goedkeuring heeft verleend aan een stamboekdienst, deze heeft uitgevoerd en de bijbehorende documenten aan 

het Pre Stamboek heeft gestuurd, zorg draagt voor aangetekende verzending van de betreffende documenten aan de 
aanvrager; 

o in het geval ANCCE besluit een stamboekdienst niet te verlenen, de aanvrager hiervan op de hoogte stelt onder vermelding van 
de reden waarom ANCCE de betreffende stamboekdienst weigert te verlenen en – als en zodra deze zijn geretourneerd door 
ANCCE – de bij de aanvraag gevoegde documenten aangetekend terugstuurt naar de aanvrager. 

Daarnaast verzorgt / faciliteert PRE Stamboek de praktische organisatie van zowel de APTO- als de premiekeuring, onder voorwaarde 
dat het bestuur van het Pre Stamboek besluit dat: 

o er voldoende deelname is;  
o de organisatie van deze keuringen financieel haalbaar is. 

 
6. De Opdrachtgever vrijwaart Pre Stamboek tegen alle aanspraken van derden, die op enige wijze verband houden met of voortvloeien 

uit de opdracht van de Opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht. 
 
7. Pre Stamboek mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken die niet direct of indirect aan Pre Stamboek zijn verbonden. 

Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat derden worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven 
opdracht te verrichten, zal Pre Stamboek niet aansprakelijk zijn voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Door de verlening van 
de opdracht machtigt de Opdrachtgever Pre Stamboek onherroepelijk om een aansprakelijkheidsbeperking van de door Pre Stamboek 
ingeschakelde derden te aanvaarden ter verlaging van de eigen aansprakelijkheid van PRE Stamboek jegens opdrachtgever. 

 
8. Declaraties van Pre Stamboek dienen vooraf te zijn voldaan waarna Pre Stamboek haar diensten verleent.   

 
9. Pre Stamboek is op grond van de wet mogelijk verplicht om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en om bepaalde 

ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. Pre Stamboek is nimmer aansprakelijk voor nadelige gevolgen van een 
dergelijke door Pre Stamboek gedane melding, ook niet indien een melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de Opdrachtgever 
aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
was. Opdrachtgever vrijwaart Pre Stamboek tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door Pre 
Stamboek ten onrechte gedane melding. 

 
10. Het Pre Stamboek is onder meer niet aansprakelijk voor: 

 het zoekraken van aanvraagformulieren en bijbehorende documentatie/bloedmonsters voordat deze via aangetekende post zijn 
ontvangen; 

 de voorwaarden die gelden voor stamboekdiensten; 

 onvolledige of onjuiste informatie die de aanvrager heeft verstrekt; 

 de tijd die ANCCE nodig heeft om de betreffende aanvraag te behandelen; 

 besluiten van ANCCE om een stamboekdienst al dan niet te verlenen; 

 eventuele fouten van ANCCE bij de registratie in het stamboek;  

 een eventuele weigering van ANCCE om documenten aan de aanvrager te retourneren; 

 het besluit van de officiële APTO-keurmeester om een PRE goed- of af te keuren voor de fokkerij; 

 het besluit van de officiële ANCCE jury tijdens de premiekeuring om een PRE al dan niet een premie toe te kennen; 
 
                                                                                   1 



 deelname aan keuringen is op eigen risico. Het Pre Stamboek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan 
ook die tijdens keuringen ontstaat. 

 
Mocht een paspoort, eigendomsbewijs (carta de titularidad) of bloedmonsters zoekraken nadat het Pre Stamboek deze via 
aangetekende post in ontvangst heeft genomen, dan zijn de uitsluitend kosten voor een duplicaat en/of nieuw bloedmonster voor 
rekening van het Pre Stamboek. 
 
Ingeval ANCCE om haar moverende redenen het paspoort, eigendomsbewijs en/of inschrijving in het stamboek mocht weigeren heeft 
Opdrachtgever geen recht op terugvordering van de aan PRE Stamboek betaalde bedragen. 

 
Onverminderd het vorenstaande is de eventuele aansprakelijkheid van Pre Stamboek aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag 
welke Pre Stamboek aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Partijen sluiten de 
mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW. 

 
11. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak op schadevergoeding van de Cliënt in ieder geval 12 maanden 

nadat de Opdrachtgever bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid 
waarvoor Pre Stamboek aansprakelijk is of zou kunnen zijn. 

 
12. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere overeenkomst van 

opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Stichting Pre Stamboek en de Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden gelden ook 
voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Deze voorwaarden prevaleren ten opzichte van hetgeen op de website of andere 
informatiedragers van Pre Stamboek afkomstig is indien en voor zover deze afwijken van hetgeen in deze algemene voorwaarden staat 
en/of hetgeen ANCCE en de op ANCCE rustende wetgeving op het bewuste moment voorschrijft.  

 
13. Op alle overeenkomsten tussen de Pre Stamboek en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet 

dwingendrechtelijk anders bepaalt,  zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-
Brabant, met dien verstande dat Pre Stamboek bevoegd blijft om de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die 
zonder deze bepaling bevoegd zou zijn. 

 
14. De in de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft steeds gelding boven een anderstalige versie 

daarvan. 
 
Bepalingen van de overeenkomst ten aanzien van andere paarden dan PRE’s: 
 
15. De overeenkomst tussen de Pre Stamboek en de Opdrachtgever ten aanzien van andere paarden dan PRE-paarden is een 

overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek.  Daarop zijn de hierna verwoorde artikelen van toepassing. 
 

16. PRE Stamboek is de door het Ministerie erkende instantie welke paspoorten uitgeeft voor bepaalde  de andere paarden dan PRE-
paarden binnen daarvoor geldende wetgeving.  

 
17. De artikelen 2, 3, 6 t/m 9,  11, 12 t/m 14 zijn van overeenkomstige toepassing.  
 
18. Het Pre Stamboek is onder meer niet aansprakelijk voor: 

 het zoekraken van aanvraagformulieren en bijbehorende documentatie/bloedmonsters voordat deze via aangetekende post zijn 
ontvangen; 

 de voorwaarden die gelden voor stamboekdiensten; 

 onvolledige of onjuiste informatie die de aanvrager heeft verstrekt; 

 de tijd die PRE Stamboek nodig heeft om de betreffende aanvraag te behandelen; 

 besluiten van PRE Stamboek om een stamboekdienst al dan niet te verlenen; 
 
Mocht een paspoort en/of bloedmonsters verloren gaan dan zijn de uitsluitend kosten voor een duplicaat en/of nieuw bloedmonster 
voor rekening van het PRE Stamboek. 
 
Onverminderd het vorenstaande is de eventuele aansprakelijkheid van Pre Stamboek aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag 
welke Pre Stamboek aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Partijen sluiten de 
mogelijkheid van overdraagbaarheid of verpandbaarheid van een eventuele schadevergoeding bij voorbaat uit ex artikel 3:83 lid 2 BW. 

 
 
 
Plaats                                                          Datum    Handtekening voor akkoord. 
 
 
       Naam ondertekenaar. 
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