Dekvoorwaarden Whistle Mountain Miniatures
Het dekgeld bedraagt € 1.250,00. Deze prijs is exclusief eventuele veterinaire begeleiding, en exclusief de
verblijfskosten van de merrie en haar eventuele veulen aan de voet.
Van het genoemde dekgeld dient € 250,00 te worden betaald gelijktijdig met het boeken van de hengst. In
geval van annulering van de dekking wordt deze aanbetaling niet teruggeven, behalve als de eigenaar van de
merrie kan aantonen dat er een (algemeen geaccepteerd) geldige reden is voor de annulering.
Het resterende gedeelte van het dekgeld dient te zijn voldaan uiterlijk bij aankomst van de merrie bij Whistle
Mountain Miniatures.
Ondergetekende verklaart dat bovengenoemde merrie in goede gezondheid verkeert. Whistle Mountain Miniatures behoudt zich het recht voor om een merrie te weigeren, die zelf of waarvan het eventuele veulen aan
de voet niet in een goede gezondheid of conditie lijkt te verkeren.
De te dekken merrie dient een minimum leeftijd van 3 jaar te hebben.
Ondergetekende verklaart dat de merrie is gevaccineerd tegen tetanus en inﬂuenza op de voorgeschreven
tijdstippen, en dat deze vaccinaties de geldigheidsdatum niet hebben overschreden op het moment dat de
merrie arriveert bij Whistle Mountain Miniatures. Een ofﬁcieel bewijs van volledige inenting tegen tetanus
en inﬂuenza dient de merrie te vergezellen.
Whistle Mountain Miniatures vraagt de merrie-eigenaar om bij aankomst van de merrie kopieën te overhandigen van het paardenpaspoort van de merrie, alsook kopieën van haar AMHA en/of AMHR stamboekpapieren.
Ondergetekende geeft Whistle Mountain Miniatures toestemming om de merrie bij aankomst op de stoeterij
te ontwormen met een middel op basis van ivermectine.
De kosten voor het verblijf van de merrie bij Whistle Mountain Miniatures bedragen € 25,- per week. Voor
dit bedrag zal de merrie, tesamen met het eventuele veulen dat zij aan de voet heeft, een weide voor zichzelf
krijgen met daarin een schuilgelegenheid. Tevens zal zij hooi en gras krijgen zoveel als nodig is, en eenmaal
daags krachtvoer.
Kosten van veterinaire begeleiding die ten aanzien van de merrie worden gemaakt tijdens haar verblijf bij
Whistle Mountain Miniatures, zoals bijvoorbeeld het scannen van de merrie, zijn voor rekening van de eigenaar van de merrie.
In geval van ziekte of ongeval van de merrie en/of het eventuele veulen dat zij aan de voet heeft, heeft
Whistle Mountain Miniatures het recht om de hulp in te roepen van een dierenarts - deze eventuele onkosten
komen voor rekening van de merrie-eigenaar.
De eigenaar van de merrie is aansprakelijk voor alle eventuele schade aangericht door zijn of haar dier(en).
Wij zullen de aan ons toevertrouwde dier(en) met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen tijdens
hun verblijf bij Whistle Mountain Miniatures, doch wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade bij het
dekken, het in de wei brengen of anderszins, bij ziekte, ongeval of dood van de merrie en/of haar eventuele
veulen aan de voet.
Mocht het onverhoopt zo zijn dat de merrie niet drachtig wordt tijdens dit dekseizoen, dan heeft de eigenaar
het recht om in het eerstvolgende dekseizoen terug te komen voor een herdekking. Voor deze herdekking zal
dan geen dekgeld te hoeven worden betaald, doch de verblijfskosten alsmede eventuele veterinaire kosten
worden wel aan de merriehouder in rekening gebracht. Deze herdekking is eenmalig.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

