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DIENSTEN TRANSPORT
European Horse Services (EHS) is reeds meer dan 30 jaar uw betrouwbare partner voor het versturen 
van uw paard(en) naar alle hoeken van de wereld.

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan; van stal-tot-stal en inclusief alle nodige papierwerk en 
complexe in- en uitvoerprocedures.

Wat er ook gebeurt, wij zorgen er voor dat de veiligheid 
en het welzijn van uw paard steeds prioritair is.

• Eersteklas vrachtwagens, volledig op maat gemaakt, staan garant voor maximaal 
comfort van uw paard

• Dankzij de nieuwste technieken bezorgen wij uw paard een aangename en veilige reis

• Paarden worden in het vliegtuig geladen in containers, hetzij per 3 (economy class), 
hetzij per 2 paarden (business class). 

• Elk transport wordt begeleid door onze professionele en ervaren verzorgers. 

• Zij zijn speciaal opgeleid om het welzijn van uw paard tijdens de reis te optimaliseren. 

FACILITEITEN
European Horse Services beschikt over een eigen officiëel erkend isolatie en quarantaine 
stallencomplex.

106 stallen in 13 
afzonderlijke units

6 ha grasland

Meerdere solarium en 
wasgelegenheden

2 stapmolens

Overdekte 
binnenpiste

24/7 toezicht

5 buiten 
paddocks

Eigen dierenarts en 
hoefsmid

Officiële 
quarantaine stal 

(zowel export 
als import)

Alle vereisten 
onderzoeken, 

behandelingen 
& vaccinaties

In- en uitvoer-
documenten

Eigen douane-
afdeling

LUCHT- 
VRACHT

WEGTRANSPORT
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