
ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK UNIFORME FORMULIEREN

ALPACA ASSOCIATION BENELUX 
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES 

In deze voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de 

bedingen niet anders voortvloeit. 

1. AAB: de vereniging Alpaca Association Benelux, de gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd aan de Jegeringshof 4, 
5966 TE America, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 60802634.

2. Lid: iedere natuurlijke of rechtspersoon die krachtens de statuten van de AAB lid is van de AAB en voor wie deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

3. Erkend lid: het lid als bedoeld in lid 2 van dit artikel dat door het bestuur van de AAB uitdrukkelijk als erkend lid is 
aangemerkt naar aanleiding van een schriftelijk, middels het “Formulier Erkenning Alpaca Association Benelux”, door het 
lid ingediend verzoek.

4. Algemene voorwaarden: het onderhavige document welke voor leden van toepassing zijn op het gebruik van de uniforme 
formulieren die door de AAB zijn opgesteld en aan het lid beschikbaar worden gesteld.

5. Uniforme formulieren: alle door de AAB aan het lid beschikbaar gestelde modeldocumenten welke zij in relatie tot hun 
handelspartners kunnen, dan wel dienen te gebruiken voor rechtshandelingen die voorzien in het aangaan van 
verbintenissen waarin de strekking van deze documenten voorzien, zoals de Dekovereenkomst, Koopovereenkomst, het 
Drachtigheidscertificaat en de Gezondheidsverklaring Alpaca.

ARTIKEL 2. |  TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de uniforme formulieren door het lid.

2. Alvorens het lid van de uniforme formulieren gebruik kan maken, verklaart het lid uitdrukkelijk met de toepasselijkheid

van deze algemene voorwaarden in te stemmen, waarbij het lid een redelijke mogelijkheid wordt geboden van deze

algemene voorwaarden kennis te nemen.

3. In geval bepaalde uniforme formulieren uitsluitend zijn bestemd voor gebruik door erkende leden, wordt, voordat deze

uniforme formulieren aan het erkende lid beschikbaar worden gesteld, naar de toepasselijkheid van deze algemene

voorwaarden verwezen op het “Formulier Erkenning Alpaca Association Benelux”, waarbij het potentiële erkende lid een

redelijke mogelijkheid wordt geboden van deze algemene voorwaarden kennis te nemen.

4. De eventueel door het lid te stellen voorwaarden in verband met het gebruik van de uniforme formulieren zijn niet van

toepassing.

5. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken na

instemming van het bestuur van de AAB.

6. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige

bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een

vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  GEBRUIK VAN DE UNIFORME FORMULIEREN 

1. In geval bepaalde uniforme formulieren uitsluitend zijn bestemd voor gebruik door erkende leden, is dit uitdrukkelijk op

de betreffende uniforme formulieren vermeld. Gebruik uitsluitend door erkende leden geldt ten minste voor de

Dekovereenkomst, Koopovereenkomst en het Drachtigheidscertificaat. Gebruik van uniforme formulieren, door andere

leden dan waarvoor zij zijn bestemd is niet toegestaan.

2. Het Auteursrecht en de overige rechten van intellectuele eigendom op de uniforme formulieren rust bij de

Adviescommissie van de AAB. Het is het (erkende) lid verboden de uniforme formulieren te gebruiken in strijd met het

doel waarvoor deze ter beschikking van het (erkende) lid zijn gesteld, waaronder ten minste begrepen het beschikbaar

stellen van de formulieren aan derden anders dan de handelspartners als bedoeld in artikel 1.5, dan wel derden die in

het kader van de verbintenissen als bedoeld in artikel 1.5 adviseren of geschilbeslechtend optreden.

3. Voor zover een rechtshandeling als bedoeld in artikel 1.5 zich voordoet, is het erkende lid verplicht gebruik te maken van

de uniforme formulieren die op die rechtshandelingen betrekking hebben. Het gebruik van andere documenten is,

onverminderd het bepaalde in het volgende lid, niet toegestaan.



4. De inhoud van de uniforme formulieren dient behoudens het bepaalde in het navolgende gehandhaafd te blijven voor 

zover niet uitdrukkelijk beoogd is of toegelaten wordt bepaalde passages door te halen of te verwijderen. Op de uniforme 

formulieren dienen de open velden door het lid te volledig en naar waarheid te worden ingevuld en daarin mogen door 

het erkende lid aanvullende voorwaarden worden opgenomen voor zover zij niet strijden met de overige in die uniforme 

formulieren opgenomen bedingen. Indien één der bij de rechtshandeling betrokken partijen het noodzakelijk acht van 

een van deze bedingen af te wijken, kan met redenen omkleed, dispensatie bij het bestuur van de AAB worden 

aangevraagd. Wijzigingen in uniforme formulieren geschiedt uitsluitend na voorafgaande schriftelijke instemming  van 

het bestuur van de AAB. 

5. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden laat het bepaalde in de overige tussen partijen verbindende bepalingen 

onverlet, waaronder mede begrepen hetgeen bedongen is in het “Formulier Erkenning Alpaca Association Benelux”, 

“Gedragscode voor erkende alpacahouder” en het “Huishoudelijk Reglement” van de AAB. Voor verkooptransacties 

tussen het erkende lid en zijn handelspartners gelden de volgende voorwaarden: 

a. Het erkende lid behoort, voor zover mogelijk, na te gaan of redelijkerwijs verwacht mag worden dat de potentiële 

koper de alpaca een goed tehuis zal bieden. De koper dient minimaal twee alpaca’s gezamenlijk te huisvesten. 

b. Het erkende lid dient de potentiële koper voldoende advies en informatie te verschaffen over de historie, gezondheid, 

verzorging (zie website AAB) en eventuele afwijkingen/tekortkomingen (zie website AAB onder rubriek “keuring”) van 

de te koop zijnde alpaca. 

c. Het erkende lid dienen uitsluitend alpaca’s te verkopen die op dat moment, naar eer en geweten, gezond zijn. Bij 

voorkeur met een gezondheidsverklaring van een dierenarts. 

d. Het erkende lid dient het registratiebewijs van het te verkopen dier in het bezit te stellen van de koper. Verkoper zorgt 

voor juiste eigendomsregistratie. 

e. Van het erkende lid wordt verwacht dat hij de alpaca van de koper terug zal nemen indien daar gegronde redenen 

voor zijn. De verkoper biedt de koper de mogelijkheid van een aankoopkeuring voordat de fysieke overdracht van het 

dier plaatsvindt. De keuringskosten zijn voor de koper. 

f. Het erkende lid dient ervoor te zorgen dat een naar het buitenland verkocht dier altijd vergezeld gaat van een officieel 

exportdocument. 

g. De dieren dienen vervoerd te worden in een voor alpaca’s geschikt voertuig welke voldoet aan alle door de wet 

gestelde eisen. Het erkende lid dient de koper hierop te wijzen en eventueel de mogelijkheid te bieden het vervoer 

zelf of door een erkend bedrijf te laten uitvoeren. 

WIJZIGING VAN DE UNIFORME FORMULIEREN 

6. De uniforme formulieren zijn  aan wijzigingen onderhevig en worden regelmatig geactualiseerd. Het lid is gehouden bij 

elk moment dat hij een uniform formulier aanwendt te controleren of deze nog actueel zijn. Het lid is gehouden zichzelf 

op de hoogte te stellen of de uniforme formulieren al dan niet geactualiseerde zijn en is verplicht steeds de meest recente 

versie te gebruiken. 

 

ARTIKEL 4. |  AANSPRAKELIJKHEID BIJ GEBRUIK VAN DE UNIFORME FORMULIEREN 

1. AAB dan wel andere organen van de vereniging, zoals de Adviescommissie zijn nimmer partij bij transacties tussen het 

lid en zijn handelspartners, ook niet in geval verlicht gebruik dient te worden gemaakt van de uniforme formulieren. De 

hier bedoelde transacties worden voor eigen rekening en risico van het lid aangegaan. 

2. Behoudens opzet en bewuste roekloosheid van de AAB, draagt de AAB alsmede de andere organen van de vereniging 

nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met het gebruik van de uniforme formulieren door het 

lid. Het gebruik van de uniforme formulieren geschiedt voor eigen risico van het lid. In geval sprake is van kennelijke 

fouten of vergissingen in de uniforme formulieren, dient het lid daarvan onverwijld mededeling te doen aan het bestuur 

van de AAB alvorens daarvan (verder) gebruik te maken, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van de AAB ter zake 

is uitgesloten. 

3. Het hanteren van de uniforme formulieren houdt jegens de handelspartners nimmer enige afstand van rechten in, welke 

rechten deze handelspartners krachtens de wet of overeenkomst geldig kunnen maken jegens het lid, onder meer ten 

aanzien van regelingen waarin de uniforme formulieren niet voorzien alsmede in geval van vernietiging of nietigheid van 

de daarin opgenomen bedingen. 

4. Het lid vrijwaart de AAB en alle andere organen van de vereniging, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van de 

AAB of deze organen, van al zijn aanspraken in verband met het gebruik van de uniforme formulieren, alsmede van alle 

aanspraken van handelspartners en overige derden die in enig verband staan met de transacties als in dit artikel bedoeld. 



ARTIKEL 5. |  GEVOLGEN VAN NIET-NAKOMING 

1. Het bestuur van de AAB is gerechtigd het lidmaatschap van het lid, overeenkomstig de statuten van de AAB, op te zeggen 

in geval hij de onderhavige verplichtingen, ondanks een schriftelijke aanmaning van het bestuur, niet nakomt. 

2. In geval in verband met een schending van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden redelijkerwijs van de AAB 

niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, is het bestuur van de AAB gerechtigd het lidmaatschap 

van het lid op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de AAB.  

3. Indien het erkende lid de verplichtingen die krachtens deze algemene voorwaarden op hem rusten, niet, niet volledig of 

niet tijdig nakomt, kan het bestuur van de AAB er in tegenstelling tot het bepaalde in lid 1 voor kiezen, de erkenning op 

elk moment stop te zetten voor een nader te bepalen periode. In een voorkomend geval is het lid tijdens deze periode 

op geen enkele wijze gerechtigd te suggereren dat hij “erkend alpacahouder” zou zijn. Het lid mag gedurende deze 

periode voorts, in welke vorm dan ook, geen gebruik maken van het logo “erkend lid Alpaca Association Benelux”. 

4. Het bepaalde in dit artikel laat de overige statutaire bevoegdheden van de AAB, zoals ontzetting uit het lidmaatschap, 

onverlet. 

ARTIKEL 6. |  SLOTBEPALINGEN 

1. Op de verhoudingen in deze algemene voorwaarden tussen partijen geregeld, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

2. De AAB is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van het 

gebruik van reeds door het lid en zijn handelspartners gebruikte uniforme formulieren.  


