
Scheerovereenkomst 
Opdrachtgever is de alpacahouder die de scheerder heeft ingehuurd. 
Scheerder is de uitvoerder eventueel met assistent van de scheerwerkzaamheden. 

Deze overeenkomst geldt voor de bij het Gilde van Alpaca Scheerders aangesloten scheerders.    

1. De opdrachtgever zorgt dat de alpaca’s en de faciliteiten klaar staan voordat de scheerder 
arriveert. Indien dit niet het geval is kan de scheerder extra kosten in rekening brengen ten 
laste van de opdrachtgever. 

2. Er worden alleen droge en gezonde alpaca’s geschoren. Zijn de te scheren alpaca’s niet droog 
en kunnen zij niet geschoren worden, kunnen de kilometerkosten toch aangerekend ten laste 
van opdrachtgever.   

3. De scheerder en eventueel assistent zijn niet aansprakelijk voor verwondingen aan de alpaca 
veroorzaakt bij de uitvoering van de normale werkzaamheden als het vastleggen, losmaken, 
scheren en knippen.  Als de scheerder onverhoopt snijwonden maakt,  zal hij deze met de 
nodige zorg ter plekke behandelen. De scheerder kan niet instaan voor verdere  infecties 
(nazorg gebeurt door klant). 

4. De scheerder is niet aansprakelijk als een drachtige merrie zou aborteren tijdens of na het 
scheren. (komt overigens zeer zelden voor)       

5. De scheerder is niet aansprakelijk voor schade of letsel ten gevolg van niet verwachte 
gebeurtenissen voor, tijdens of na het scheren.    

6. De opdrachtgever verklaart dat alle te scheren alpaca’s gezond zijn. Indien er alpaca’s zijn met 
gezondheidsproblemen die toch geschoren moeten worden zal de opdrachtgever dit vooraf 
kenbaar maken. De scheerder zal zieke of zwakke alpaca’s kunnen weigeren. Indien besloten 
wordt een zieke alpaca toch te scheren is de scheerder niet aansprakelijk voor enig letsel of 
overlijden van de alpaca. 

7. De scheerder kan op verzoek van opdrachtgever vitamines of antiwormmiddelen toedienen 
welke door opdrachtgever zijn verstrekt maar is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.  

8. De bij het Gilde van Alpaca Scheerders aangesloten scheerders zijn zelfstandig werkende 
scheerders en bepalen hun eigen werkwijze en tarieven. Het staat de scheerder vrij om bij 
meerjarige vachten extra kosten te berekenen. De opdrachtgever neemt vooraf kennis van de 
geldende tarieven. 

9. De opdrachtgever draagt zorg voor een juiste opgaaf van het aantal te scheren alpaca’s zodat 
de scheerder de juiste planning kan maken. Indien het aantal hoger is dan de opgaaf kan de 
scheerder besluiten om een nieuwe, mogelijk extra, afspraak te maken. De extra kosten 
hiervoor zijn ten laste van opdrachtgever. Indien het aantal te scheren alpaca’s lager is dan de 
opgaaf kan de scheerder besluiten de ontbrekende alpaca’s wel te factureren. 

10. Indien de scheerder door omstandigheden de gemaakte agenda afspraak niet na kan komen zal 
de opdrachtgever in kennis worden gesteld en een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien de 
opdrachtgever hierdoor schade lijdt, bv inzet personeel of extra vrije dag, kan de scheerder 
hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Opdrachtgever staat het vrij om in dit geval af te 
zien van de overeenkomst. 

 
Voor akkoord (gelezen en goedgekeurd)               
d.d.       -         -  2019 

 
Naam en handtekening: ………………………………………………………………      
         


