
ONZE VOERTUIGEN

World Horse Transport beschikt over diverse 
voertuigen met een capaciteit van 2 tot 19 
paarden. Onze voertuigen voldoen aan de 
nieuwste eisen op het gebied van veilig vervoer. 
Hierdoor kunnen wij u veilig, comfortabel en 
betrouwbaar transport bieden.

We hebben alle auto’s volledig naar wens laten 
inrichten, waardoor het vervoer, voor zowel 
paarden als onze chauffeurs, gemakkelijk en 
comfortabel is. Om onze voertuigen netjes en 
schoon te houden, worden deze regelmatig 
door de dealer onderhouden, en iedere week 
schoongespoten en ontsmet. Zo maken wij ons 
vervoer aantrekkelijk, veilig en betrouwbaar.

Daarnaast zijn alle wagens uitgerust volgens de 
wettelijke EU-norm. Dat betekent:
·     Goed onderhouden en moderne fl eet van
      uitsluitend Mercedes Benz voertuigen
·     EU certifi caat voor vervoer langer dan 8 uur
·     Ventilatoren
·     Constante camerabewaking vanuit de cabine
·     Licht en lucht verplaatsing in de wagen
·     GPS- en temperatuur registratie 
·     Watervoorziening voor de paarden
·     Rubberen bekleding op de wanden en vloeren
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WHERE QUALITY, CARE AND PASSION 
COME TOGETHER



WORLD HORSE TRANSPORT

World Horse transport specialiseert zich in 
de professionele Nationale en Internationale 
logistiek van paarden, stalling en quarantaine. 
Een vak apart, maar met de 20 jaar ervaring 
van onze medewerkers is uw paard in 
goede en vertrouwde handen. Wij bieden 
verschillende mogelijkheden waaronder privé- 
en gecombineerd transport. Ook wanneer u 
uw paard naar een ander continent vervoerd 
wil hebben, is dat geen enkel probleem. 
Vul online onze offerte aanvraag in en wij 
zullen uw paard samen met gespecialiseerde 
collega’s naar plaats van bestemming 
vervoeren.

Wij zorgen voor uw paard
Wij vervoeren uw dierbaarste bezit veilig, 
professioneel en met kennis van zaken. Alle 
chauffeurs hebben jarenlange ervaring met 
paardentransport en alles wat daarbij komt 
kijken. Zo wordt uw paard met veel zorg en 
aandacht naar de volgende bestemming 
gebracht en zorgen wij daarnaast voor een 
heldere communicatie en een betrouwbaar 
logistiek proces. Op deze manier ontzorgen 
wij u als klant in het gehele proces rond het 
vervoeren van uw paard.

HET TRANSPORTEREN VAN UW PAARD

Keuring, import- en export- papieren
Bij het vervoer van paarden komt veel papierwerk 
kijken. Van de aanvraag van het transport tot 
aan de keuringen die uw paard moet doorgaan 
voordat hij de weg op kan. 

Wanneer uw paard naar het buitenland vervoerd 
wordt, moet er een NVWA-keuring uitgevoerd 
worden. Een exportkeuring. Die keuring toont aan 
of uw paard gezond en fit genoeg is om vervoerd 
te woorden. 

Wij kunnen deze keuringen snel en makkelijk 
voor u aanvragen. Door onze jarenlange ervaring 
zijn wij bekend met alle stappen die voorafgaan 
aan het transport en helpen we u daar graag bij. 

Nationaal, internationaal en intercontinentaal
Wekelijks verzorgen wij het vervoer voor 
carrouselgroepen, ruiterkampen en paarden van 
particuliere klanten binnen Nederland. Daarnaast 
hebben wij om de week een vrachtwagen op 

de routes in België, Frankrijk, Spanje, Portugal, 
Duitsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden 
én rijden wij zeer regelmatig in het Verenigd 
Koninkrijk, Italië, Finland, Zwitserland, Oostenrijk 
en Tsjechië. Per vrachtwagen kunnen wij alle 
EU-landen bereiken. Door middel van de nauwe 
samenwerking met agenten over de hele wereld, 
wordt het intercontinentale transport hierdoor ook 
mogelijk gemaakt.

Privé- en combinatietransport
Wij maken onderscheid in privé en gecombineerd 
logistiek. Bij een privétransport van uw paard boekt 
één klant een auto die alleen voor hem of haar 
paard(en) beschikbaar is. Bij combinatietransport 
(ook wel co-loading genoemd) plaatsen wij 
verschillende paarden bij elkaar op een door ons 
aangewezen route. 

Wij vervoeren paarden voor iedereen, waarbij alles 
gericht is op service en veilig transport van uw 
kostbaarste bezit.


