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Internationaal koopgeschil
B
De grootste afzetmarkt voor
Friese paarden ligt op dit moment in het buitenland. Friese
paarden gaan de hele wereld over.
In de internationale paardenhandel speelt vertrouwen een grote
rol. Zolang iedereen zich aan z’n
afspraken houdt, is er niets aan
de hand. Helaas gaat het wel eens
anders en is er een gerechtelijke
procedure nodig om het geschil
op te lossen. Het voeren van
gerechtelijke procedures in
internationaal verband is echter
niet altijd even eenvoudig.
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