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Algemene voorwaarden scheren 
 

 

Voorbereiding 

- Het paard verdient een goede voorbereiding. Bij aankomst dient het paard 

daarom volledig verzorgd te zijn en klaar te staan om geschoren te worden. 

- Het paard dient volledig vrij van vuil te zijn. 

- Het paard dient volledig droog te zijn, op alle te scheren plekken. 

- Voor het beste resultaat, kan het paard het beste 1 dag voor de scheerafspraak gewassen 

worden. 

 

Extra aandacht 

- Sommige paarden hebben extra aandacht nodig, valt jouw paard in een van deze 

omschrijvingen. Dient dit aangegeven te worden bij het maken van een afspraak: 

o Nog nooit geschoren 

o Trauma van een eerdere ervaring 

o Angst voor het scheren 

o In andere situaties sensibel, snel angstig of snel boos. 

o Paarden die gesedeerd dienen te worden (scheer ik uitsluitend na overleg met mij + DA) 

- Paarden die nog nooit geschoren zijn, of die een vervelende ervaring hebben gehad zijn meer 

dan welkom! Maar door dit aan te geven, reken ik een extra tijdsbestek. 

- Indien het paard gevaarlijk kan zijn, dient dit duidelijk vermeld te worden! 

 

Annuleren van de afspraak 

- Afspraken annuleren kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak, daarna bereken ik 

het volledige tarief.  

- Volledige tarief bij annuleren, is uitsluitend het tarief voor het scheren, exclusief de reiskosten. 

 

Extra kosten 

- Indien het paard niet volledig schoon, dan wel droog is ben ik genoodzaakt een extra tarief te 

berekenen. 

- Indien het paard gesedeerd dient te worden, is de klant zelf verantwoordelijk voor het 

aanleveren van de sedatie.  

-  

Overige bepalingen 

- JJ’s Paarden service kan ervoor kiezen het paard niet te scheren als het paard niet volledig 

schoon, dan wel droog is. De klant betaald wel het volledige tarief voor het scheren en de 

volledige reiskosten. 

- Indien het paard niet geschoren kan worden, in de breedste zin van het woord. (Bijv. door te 

veel angst, nat of vies bij het scheren, gevaarlijk) dan kan JJ’s Paarden service er ten allen tijden 

voor kiezen het paard niet te scheren. De klant dient wel het volledige tarief van het scheren en 

de volledige reiskosten te betalen. 

- Tevens dient de klant in het bezit te zijn van WA-verzekering, waarin ook het paard en schade 

die door het paard veroorzaakt worden, zijn mee verzekerd. 

- Behandelingen worden na levering betaald, per factuur. Met in acht neming van een 
betalingstermijn van 14 dagen, dit is een fatale betalingstermijn. Indien de betaling niet binnen 



 

KVK nummer: 76509877 | IBAN: NL33 RABO 0348 0330 36 

 
 

de betalingstermijn binnen is, zullen de kosten worden verhoogd met de administratiekosten. 
Extra oplopende kosten ten gevolgen van het uitblijven van de betaling, zijn voor de klant.  

- (Prijs)wijzingen voorbehouden. 

 

 

 

Ik neem veel ervaring, rust en respect mee naar de paarden. Je kunt er op rekenen, dat ik pas weg ga, 

wanneer u tevreden bent.  

Dierenwelzijn staat bij mij op nummer één. Ik scheer standaard zonder verdoving. Indien er 

gevaarlijke situaties ontstaan voor het paard, mij zelf, dan wel iemand anders. Kan ik besluiten dat 

het paard sedatie nodig heeft. Het kan zijn dat er dan op een ander moment (verder) geschoren moet 

worden.  

Dit gaat altijd in overleg met de eigenaar. De eventueel bijkomende kosten, in de breedste zin van het 

woord, zijn voor de eigenaar. Eventuele verdoving dient zelf aangeleverd te worden, na overleg met 

uw eigen dierenarts.  


