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Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Duivendirect: degene die zich jegens de afzender heeft verbonden een zending te verzorgen en eventueel
middels een derde partij aan de geadresseerde af te leveren, waarbij het aflevertijdstip dan wel de
aflevertermijn waarop de zending zal worden afgeleverd bij de opdracht wordt overeengekomen. Duivendirect
is gevestigd te DOORNSPIJK, Horsterweg 7, 8085SZ.
Zending: een duif of meerdere duiven dan wel het geheel van aanverwanten dat gelijktijdig bij Duivendirect in
opslag , quarantaine en/of vervoerd worden en bestemd zijn voor één of meerdere ontvangers.
Afzender/Verzender: geadresseerde of (mede)bewoner , eigenaar, dan wel ondergeschikte werkzaam op het
afhaaladres van wie Duivendirect de zending dient te verzorgen voor opslag, quarantaine en/of verzending.
Ontvanger: geadresseerde of (mede)bewoner, eigenaar dan wel ondergeschikte werkzaam op het afleveradres
aan wie Duivendirect de zending dient af te leveren.
Opdrachtgever: Diegeen die Duivendirect de opdracht tot uitvoering gaf.
Betalings-verplichtige: Diegeen die verantwoordelijk is voor de betaling aan Duivendirect, aangegeven bij de
order tot opdracht.
Overmacht: Omstandigheden voor zover Duivendirect deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover
Duivendirect de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
Calamiteiten: Ongevallen enkel tijdens Opslag, quarantaine en/of transport door Duivendirect zijnde: brand,
diefstal en ongeval.
Opslag: Het inbrengen bij en verzorgen van één of meerdere duiven, voor een nader te bepalen periode, in de
accommodaties van Duivendirect.
Quarantaine: Het inbrengen bij en het verzorgen van één of meerdere duiven, voor een nader te bepalen
periode, in de accommodaties van Duivendirect, onder restricties en toezicht van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit.

Artikel 2 Rechten/Verplichtingen
Duivendirect is verplicht de overeengekomen zending op de overeengekomen plaats en tijd dan wel binnen de
overeengekomen termijn in ontvangst te nemen.

Duivendirect is verplicht de zending uiterlijk op het overeengekomen tijd en plaats dan wel binnen de
overeengekomen termijn af te leveren aan de ontvanger.
De opdrachtgever is verplicht correcte ringnummer(s) in te dienen bij Duivendirect. Bij het in gebreke stellen
hiervan of bij het niet correct doorgeven van ringnummer(s) is de betalingsverplichting altijd van kracht en is
Duivendirect niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen.
De Afzender/opdrachtgever is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke vóór de
aflevering van de zending moeten worden vervuld, de nodige bescheiden bij de zending te voegen en ter
beschikking van Duivendirect te stellen en haar alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.
De verzender/ontvanger dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip. Bij het niet in ontvangst kunnen
nemen van een zending bij verzender/ontvanger worden de kosten verhaald op de opdrachtgever
/betalingsverplichtige.
Bij het niet aanwezig kunnen zijn op locatie van afhaling/aflevering van zaken, door omstandigheden, dient de
betrokkene de koerier vroegtijdig te informeren.
De verzender/ontvanger dient zorg te dragen voor een veilig (werk)omgeving ter plaatse van afhaling/levering.
Bij afnemen van de diensten opslag en quarantaine dient de Afzender/Verzender bij overhandiging van de
duif/duiven aan de koerier een verklaring van vaccinatie tegen Paramyxo te overhandigen welke ten laatste
drie maanden oud is.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
Eigen risico
Zendingen geschieden ten allen tijde op eigen risico van zowel afzender/verzender als ontvanger. In geval van
calamiteiten , is er restitutie verzekerde waarde van toepassing, zijnde een uitkering van 50,00 Euro per duif.
Duivendirect is niet aansprakelijk voor eventueel opgelopen aandoeningen tijdens
transport/opslag/quarantaine.
Vertraging
Bij vertraging van een zending is Duivendirect verplicht tijdig de verzender ofwel de ontvanger te informeren.
Duivendirect is nooit aansprakelijk voor eventuele geleden schade veroorzaakt door vertraging. Bij vertraging
door overmacht en/of beperkende maatregelen heeft Duivendirect het recht om eventueel bijkomende
basiskosten te verhalen op de afzender/verzender.
Zoekraken bescheiden
Indien eventuele bescheiden, behorende bij de duif/duiven/andere aanverwante zaken tijdens transport door
Duivendirect zoekraken of beschadigd raken zullen deze worden vervangen op kosten van Duivendirect. Het
zoekraken/beschadigd raken van bescheiden veroorzaakt door derden worden niet door Duivendirect
vervangen of vergoedt.
Algehele conditie te vervoeren duiven
Dieren dienen in goede gezondheid te verkeren, de algehele conditie dient in orde te zijn. Eventuele
ziekten/aandoeningen dienen indien aanwezig van te voren worden gemeld. Zieke of aangedane dieren mogen
ten allen tijden worden geweigerd door Duivendirect. Duivendirect treedt niet op als deskundige aangaande de
toestand, aard of kwaliteit van de zending, noch ontstaat voor haar enigerlei aansprakelijkheid uit opgaven
hierover.
Ontvangen/leveren van duiven op locatie
Zowel afzender/verzender- als ontvanger zijn verantwoordelijk voor het in- en uithalen van de duif/duiven in
de daarvoor bestemde transportmiddelen. Indien op verzoek Duivendirect dit dient te doen, is deze niet
verantwoordelijk voor het eventueel laten ontsnappen van de duif/duiven. Wanneer Duivendirect uit eigen

initiatief de duif/duiven plaatst in de daarvoor bestemde transportmiddelen is Duivendirect aansprakelijk bij
eventuele ontsnappingen. Hierop zal een schadevergoeding worden uitgekeerd van 50,00 Euro per duif.
Tekenen voor zending
Zowel Afzender/verzender als ontvanger dienen bij afhaling en –levering te tekenen voor verzending of
ontvangst.
Indien afzender/verzender en/of ontvanger weigert te tekenen voor verzending of ontvangst van zaken op de
daarvoor bestemde verzendbon, is de koerier voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
Schade aan eigendommen
Eventuele schade welke is aangericht door Duivendirect op locatie van afzender/verzender/ontvanger vallen
onder de verantwoordelijkheid van Duivendirect.nl en dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan het
hoofdkantoor van Duivendirect.nl.
Eventuele schade welke is aangericht door afzender/verzender/ontvanger aan eigendommen/medewerkers
van Duivendirect.nl vallen onder de verantwoordelijkheid van de afzender/verzender/ontvanger en dienen
binnen 48 uur te worden gemeld bij betrokkenen.
Afzender/Verzender is jegens Duivendirect aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aard der) zaken en de
verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid, of onvolledigheid van instructies en gegevens, het niet
of niet tijdig ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet
tijdig verstrekken van documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de
afzender/verzender/opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde en/of werkzame
derden.
Overmacht
In geval van overmacht zal Duivendirect van alle verplichtingen bevrijdt worden. Overmacht kan zijn, de
psychische overmacht, absolute overmacht of noodtoestand.

Artikel 4 Betaling
Bij ontvangst/verzending dient de ontvanger/verzender de kosten te voldoen conform afspraak bij geven van
opdracht. Rechten (BV invoer) , belastingen, heffingen en extra verzekeringspremies komen voor rekening van
de afzender/verzender/opdrachtgever tenzij tussen afzender/verzender/opdrachtgever en Duivendirect
anders is overeengekomen middels een schriftelijke overeenkomst.
Duivendirect is niet verplicht uit eigen middelen zekerheid te stellen voor betaling van vracht, heffingen,
belastingen en/of andere kosten. Alle gevolgen van het niet voldoen van een verplichting tot zekerheidstelling
komen ten laste van de opdrachtgever.
Indien Duivendirect uit eigen middelen zekerheid stelt voor betaling van vracht, heffingen, belastingen en/of
andere kosten heeft deze het recht dagelijkse rente in rekening te brengen volgens de algemene tarieven van
Duivendirect.
Indien Duivendirect uit eigen middelen zekerheid stelt voor betaling van vracht, heffingen, belastingen en/of
andere kosten is bij blijvende invaliditeit of overlijden van de duif/duiven tijdens transport/opslag/quarantaine
de betalingsverplichting ten allen tijden van kracht.
Bij niet tijdige betaling heeft Duivendirect het recht administratiekosten in rekening te brengen. Wanneer via
gerechtelijke weg of andere weg wordt overgegaan tot incasso komen de kosten hiervan ten laste van de
opdrachtgever/betalings-verplichtige.
Niets uit deze voorwaarden mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Duivendirect worden gekopieerd of
worden overgenomen.
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