DEK VOORWAARDEN 2022
1. Bij de merrie moet een CEM test worden afgenomen, die uiterlijk 90 dagen
voor aankomst bij de hengst is afgenomen. Dit geldt ook voor merries met een
veulen aan de voet. Graag ontvangen wij voor aankomst de resultaten van
deze testen.
2. De merrie moet gezond zijn en uit een ziektevrij bestand komen. Merries
dienen geent te zijn volgens de richtlijnen van FEIF (basisenting en jaarlijkse
enting) en een week voor aankomst te zijn ontwormd. De merrie draagt geen
ijzers.
3. Het paspoort van de merrie wordt overhandigd bij aankomst.
4. Het dekgeld bedraagt €600,- voor Prófessor en €750,- voor Hvinur.
Aanmelding is definitief als het aanmeldformulier is ingevuld. Bij annulering
wordt er 10% van het dekgeld in rekening gebracht. Is de merrie niet drachtig
dan kan de merriehouder volgend jaar de merrie nogmaals laten dekken.
5. De hengsten dekken uitsluitend aan de hand. De merriehouder brengt de
merrie zo dicht mogelijk tegen het verwachte moment van de eisprong aan.
Verblijf van de merrie gedurende de periode van dekken is bij de prijs
inbegrepen. Een langer verblijf is niet mogelijk. Voor eczeemverzorging geldt
een vergoeding van €5 per dag. De merriehouder zorgt voor de voor de
behandeling benodigde spullen.
De hengsten staan ter dekking van:
01-05-2022 tot en met 28-06-2022
15-07-2022 tot en met 30-08-2022
6. Pim van der Sloot draagt zorg voor een zo goed mogelijke begeleiding,
onderbrenging en verzorging van de merrie. Pim van der Sloot aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor eventuele dood, beschadiging, of waardevermindering
van de merrie en/of het daarbij behorende veulen door het inbrengen van de
merrie in de kudde, door het dekken zelf of ongeacht welke oorzaak. De
aansprakelijkheid beperkt zich alleen tot schade als gevolg van grote
nalatigheid. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor de door zijn
merrie aangerichte schade is de merriehouder aansprakelijk.
7. Pim van der Sloot behoudt zich het recht voor de aangeboden dekhengsten
terug te trekken uit de dekdienst als gevolg van medische of juridische
problemen.
Wij proberen zo goed als mogelijke service te bieden. Als je een vraag hebt
over een de hengsten of over de voorwaarden kun je ons altijd bellen of
mailen.

