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Tussenpersoon
O
zoekt braaf familiepaard
‘Wij zoeken een leuk familiepaard, een echte allrounder, een echte
lieverd waarbij ook kinderen gewoon de stal in kunnen lopen.
Eigenlijk het perfecte paard’, zo luidde een zoekopdracht die bij een
bemiddelaar in Friese paarden was neergelegd, blijkens een recente
uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland. Tja, hoe vind je zo’n
paard? Deze paarden worden steeds schaarser. In deze zaak had de
opdrachtgever de bemiddelaar aansprakelijk gesteld voor het feit dat
de opdrachtgever niet tevreden was over het aangekochte paard en
door het paard letsel had opgelopen.
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