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Model Algemene Voorwaarden voor het 
vellen, uitzagen en uitsnoeien van 

bomen met paardentractie 
 

Inleiding  
Deze voorwaarden zijn specifiek opgesteld voor het werken met paardentractie in de bosbouw. In 
algemene zin zijn deze afgeleid van gangbare algemene voorwaarden voor gemotoriseerde 
bosbouwwerken. Deze voorwaarden zijn ingericht voor uitvoering van het werk door een natuurlijke 
persoon of kleine rechtspersoon (stichting, vereniging of eenmanszaak).  

 

Artikel 1 Algemeen 
 

1.1 In deze voorwaarden gelden de volgende begrippen: 
 

Aanneemovereenkomst: Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, 
de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de 
opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk 
van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen 
een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. Hierna te 
noemen “overeenkomst”. 

Aanneemsom: Het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich heeft verbonden het 
werk tot stand te brengen, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen. 

Bosweg: Een weg of pad in het bos waarover een span zich kan 
verplaatsen. 

Hanger: Gezaagde boom die niet op de grond ligt maar vasthangt in 
de kruin van een aangrenzende boom. 

Houtproducten: Producten die hout bevatten, zoals de stam, top- en takhout, 
chips, biomassa, stobben. 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht uit wil laten 
voeren tegen vergoeding. 

Opdrachtnemer: Rechtspersoon of natuurlijke persoon die in aanmerking komt 
om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren, ook wel 
genoemd aannemer. 

Oplevering: Aanvaarding van het werk nadat alle overeen gekomen 
werkzaamheden hebben plaatsgevonden 

Paardentractie: Een enkel- of tweespan paarden met een menner en de nodige  
                                           hulpkrachten. 
Rondhout: Gevelde, gesnoeide en ongeschilde bomen 
Toekomstboom: Als zodanig herkenbaar gemerkte bomen die tijdens de uitvoering  
                                                              van werkzaamheden gespaard en onbeschadigd moet blijven. 
Werk: Het werk, met inbegrip van eventuele leveringen, zal bestaan uit 

de werkzaamheden zoals deze zijn aangewezen of vastgelegd 
in een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn. 

Werkzaamheden: Alle handelingen die partijen dienen te verrichten om naleving 
van de overeenkomst gestand te doen. 

 
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke aangegane overeenkomst 

worden afgeweken, waarbij nauwkeurig dient te zijn vermeld van welke bepaling(en) 
wordt afgeweken. 
 

1.3 Partijen zijn zich er bij het aangaan van de overeenkomst van bewust dat de 
werkzaamheden worden uitgevoerd met paardentractie, en dat de beschikbaarheid en 
bruikbaarheid van paardentractie afhangt van meerdere factoren die de opdrachtnemer 
niet kan beïnvloeden.   
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Artikel 2 Aanvaarding 

 
2.1 Opdrachtnemer heeft geen aanspraak op ontbinding van de overeenkomst, op verhoging 

van de aanneemsom of op enigerlei schadevergoeding op grond van onbekendheid met 
het werk, indien het werk voldoet aan de specificaties van de overeenkomst en 
opdrachtgever tijdig de juiste en volledige informatie heeft verschaft om het werk conform 
overeenkomst en zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. 

 
2.2 Opdrachtnemer mag het werk niet geheel of ten dele aan een ander overdragen 

zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. 
 
2.3 Opdrachtnemer mag de overeenkomst op ieder moment ontbinden zonder dat hij zal 

zijn gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade of termijn-
overschrijdingen, wanneer opdrachtnemer dit op grond van de beschikbaarheid of het 
welzijn van de ingezette paarden noodzakelijk acht. 

 
 
Artikel 3 Betaling 

 
3.1 Betalingen geschieden altijd op basis van een factuur of schriftelijke declaratie. Tenzij 

anders is overeengekomen, geschieden betalingen na oplevering door opdrachtnemer 
van het gehele werk. 

 
3.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan binnen een termijn van 14 kalenderdagen na 

het tijdstip van opeisbaarheid. 
 
 
Artikel 4    Uitvoering werk 

 
4.1 De werkzaamheden worden met minimaal 2 competente personen uitgevoerd. 
4.2 Alle aanwijzingen en wijzigingen van het werk die door of namens opdrachtgever 

worden gegeven, dienen door opdrachtnemer te worden opgevolgd. Aanwijzingen die 
in strijd zijn met de overeenkomst dan wel invloed hebben op de aanneemsom moeten 
schriftelijk worden overeengekomen 

 
4.3 Opdrachtnemer dient opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van de datum waarop 

met de uitvoering van werkzaamheden begonnen wordt.  
 

4.4 De aannemer dient gebruik te maken van de door of namens opdrachtgever daartoe 
aangewezen boswegen en uitrijpaden. Bij het passeren van gesloten hekken of 
slagbomen dienen deze terstond na doorgang wederom te worden gesloten. 
Houtstapelplaatsen worden door opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer 
aangewezen. 

 
4.5 Bij de uitvoering van werkzaamheden dienen gevaarlijke situaties (zoals bijvoorbeeld 

"hangers" of geblokkeerde wegen en paden) voor het verlaten van de werkplek, te zijn 
opgeheven.  

 
4.6 De overblijvende stobben dienen zo glad en zo laag als mogelijk boven de minerale 

grond te worden afgezaagd (max. hoogte 10-15 cm). Tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen worden hout en/of houtproducten met een diameter groter dan (>) 8 cm 
afgeleverd.  

 
4.7 De opdrachtgever specificeert de lengtes waarin het rondhoud moet worden gezaagd 

en afgeleverd, de opdrachtnemer is alleen gehouden hanteerbare lengtes te stapelen 
voor zover dat redelijkerwijs met handkracht kan worden gerealiseerd. 
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4.8 Rondhout dat bestemd is om aan de bosweg te worden geleverd dient zodanig te zijn 
neergelegd dat de stammen goed meetbaar en verwerkbaar zijn, ontdaan van 
breuklijsten en wortelaanlopen en glad uitgesnoeid. 

 
 
Artikel 5  Oplevering 

 
5.1 Indien oplevering van het aangenomen werk niet tijdig kan plaatsvinden vanwege 

bijzondere terrein- en/of weersomstandigheden gedurende de gehele in de 
overeenkomst genoemde uitvoeringstermijn, wordt direct een nieuwe datum (data) in 
onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vastgesteld en schriftelijk 
bevestigd. 

 
5.2 Alle wegen, terreinen, gebouwen, beplantingen en andere eigendommen al dan niet van 

opdrachtgever welke door opdrachtnemer mochten worden beschadigd, moeten door en 
op kosten van opdrachtnemer op eerste aanzegging of aanschrijving en ten genoegen 
van opdrachtgever binnen een redelijke termijn worden hersteld.  

 
5.3 Voor beschadigde toekomstbomen kunnen partijen vooraf schriftelijk een schaderegeling 

overeenkomen. 
 
5.4 Oplevering van het werk vindt plaats nadat alle werkzaamheden en transporten op 

het terrein van de opdrachtgever hebben plaatsgevonden. 
a) De opdrachtnemer moet een kennisgeving doen aan de opdrachtgever dat het 

werk klaar is om te worden opgeleverd; 
b) De opdrachtgever keurt het werk binnen een week en aanvaardt het werk (al dan 

niet onder voorbehoud van herstel van de gebreken) of weigert het werk, onder 
aanwijzing van de gebreken; 

c) De opdrachtgever keurt het werk niet binnen een week; dit geldt als een 
stilzwijgende aanvaarding; 

d) Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd; 
e) Na oplevering  is het werk voor risico van de opdrachtgever; 
f) De opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de 

opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten 
ontdekken; 

 
 
Artikel 6 Meting 

 
6.1 Vaststelling van het aantal te bewerken eenheden geschiedt vooraf of achteraf door 

opdrachtgever of door opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk. Meer- of minder 
werk wordt tegen de opgegeven prijzen verrekend op basis van de vastgestelde 
hoeveelheden. 

 
6.2 Metingen van hout worden door of in opdracht van opdrachtgever uitgevoerd conform 

de meest recente Richtlijnen voor het meten van inlands rondhout van het voormalige 
Bosschap. 

 
6.3 Indien betaling plaatsvindt op basis van gemeten hoeveelheden stelt opdrachtgever alle 

oppervlaktegegevens en/of meetstaten ter beschikking aan opdrachtnemer. 
Opdrachtnemer dient deze hoeveelheden voor- of achteraf op juistheid te controleren. 

 
 
Artikel 7 Erkenning en verzekering 

 
7.1 De opdrachtnemer beschikt over een erkenning van een door de opdrachtgever 

geaccepteerd instituut.  
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7.2 De opdrachtnemer beschikt over een WA verzekering die in ieder geval het werken 
met paarden in de bosbouw dekt.  

 
 

Artikel 8           Gedragscode 
 

8.1 Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren conform de gedragscode zorgvuldig 
bosbeheer.  

 
8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor conform gangbare voorschriften vereiste 

bebording en of afzetting bij werk in uitvoering. 
 
 
Artikel 9 Werkstillegging 

 
9.1 Opdrachtnemer kan, zonder dat hij zal zijn gehouden tot vergoeding van de daaruit 

voortvloeiende schade of termijnoverschrijdingen, de werkzaamheden voor kortere of 
langere tijd stilleggen wanneer opdrachtnemer dit noodzakelijk acht. Opdrachtnemer 
meldt de stillegging omgaand bij de opdrachtgever. 
 

9.2 Opdrachtgever kan, zonder dat hij zal zijn gehouden tot vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende schade of termijnoverschrijdingen, met onmiddellijke ingang stillegging 
van de werkzaamheden vorderen, wanneer opdrachtgever dit noodzakelijk acht. 
 

9.3 Opdrachtgever zal een werkstillegging binnen 2 werkdagen schriftelijk motiveren. 
 

9.4 Werkstillegging door opdrachtgever heeft opschortende werking voor de termijnen als 
bedoeld in deze voorwaarden en de overeenkomst, voor zover die betrekking hebben op 
de uitvoering en de oplevering van het werk. 

 
9.5 Opdrachtgever kan de opdracht ontbinden indien naar het oordeel van de opdrachtgever 

de termijnen voor oplevering zodanig worden overschreden of dreigen te worden 
overschreden dat voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden 
gevraagd.  

 
9.6 De opdracht wordt pas ontbonden nadat opdrachtnemer behoorlijk in de gelegenheid is 

gesteld het werk alsnog op te leveren. 
 
9.7 Het tot het moment van ontbinden uitgevoerde deel van de opdracht wordt conform de 

overeengekomen prijzen en tarieven betaald. 
 
 
 Artikel 10 Citeertitel 
 

10.1 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Algemene Voorwaarden voor het 
vellen, uitsnoeien en uitslepen van bomen met paardentractie”. 
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