Dekcontract 2019
Itsasouthernimpulse
Ondergetekende
hierna te noemen hengstenhouder
Blacks Ranch Quarterhorses
Ruth Swart
Route de Bastogne 2
6950 Harsin - Belgie
gaat een verbintenis aan met
(hierna te noemen merrie-eigenaar)
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
voor een dekking van Itsasouthernimpulse, AQHA # 5677782.
5 panel: n/n
middels bedrijfs-KI dan wel het leveren van gekoeld sperma
voor
(hierna te noemen merrie)
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
Itsasouthernimpulse staat in 2019 ter dekking bij
Sarah's showhorses
Schietbaanweg 18
7641 RS Wierden
Tel: 0623297633
stal adres:
Ypeloweg 6
7468 RB Enter

Het dekgeld voor dekseizoen 2019 bedraagt €750,- (zevenhonderdvijftig euro)
In geval van bedrijfs-KI dient het dekgeld betaald te zijn, voordat de eerste
inseminatie plaats vindt.
Verzending van sperma geschiedt na ontvangst van het dekgeld naar
onderstaand adres
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Het overeengekomen bedrag kan overgemaakt worden naar rekeningnummer
NL83RABO0147950139 t.n.v. Sarah’s Showhorses o.v.v. itsasouthernimpulse.
De hengstenhouder biedt een levend veulengarantie met het recht van
herdekking uitsluitend voor de in dit contract genoemde merrie in het seizoen
2020.
De levend veulengarantie geldt alleen dan wanneer het veulen binnen 24 uur na
de geboorte sterft, waarbij een verklaring van een erkende dierenarts
overhandigd dient te worden, bij doodgeboorte of bij verwerping van de merrie
gedurende de dracht. Er hoeft geen dekgeld te worden betaald.
Sterft een veulen later dan 24 uur na de geboorte dan vervalt de levend
veulengarantie.
Tevens kan er voor volgend dekseizoen geen garantie worden gegeven dat
itsasouthernimpulse op hetzelfde dekstation zal staan en of er sperma
verzonden kan worden.
Het dekseizoen, waar dit contract betrekking op heeft, loopt van 15 februari 2019
tot 1 augustus 2019.
De merriehouder verklaart door ondertekening van dit contract akkoord te gaan
met de bijgesloten algemene dekvoorwaarden. Dit contract is persoonlijk en
derhalve niet overdraagbaar.

Plaats:

Datum:

_________________________
Handtekening hengstenhouder

________________________
Handtekening merrie-eigenaar

Algemene dekvoorwaarden Itsasouthernimpulse
Bij bedrijfs-KI:
1. De merrie moet vrij zijn van (besmettelijke) ziekten. De merrie moet geldige
entingen hebben tegen tetanus en influenza, regelmatig zijn ontwormd en WAverzekerd te zijn. Het paardenpaspoort dient bij aanlevering van de merrie aan
het dekstation in bewaring te worden gegeven.
2. Het dekstation heeft de verplichting een ordentelijke inseminatie uit te voeren
en de merrie (en haar veulen) met alle nodige zorg te omringen.
3. Het dekstation, noch de hengstenhouder zijn aansprakelijk voor mogelijke
ongevallen, ziekten, letsel of de dood van de merrie (en/of haar veulen). Het
onderbrengen van de merrie (en haar veulen) op het dekstation valt volledig
onder de verantwoordelijkheid van de merrie-eigenaar.
4. In een noodgeval is het dekstation gerechtigd om een dierenarts te laten
komen zonder voorafgaande toestemming van de merrie-eigenaar voor
behandeling van de merrie (of haar veulen) volledig op kosten van de merrieeigenaar.
5. Pensionkosten en overige kosten, ontstaan tijdens het verblijf van de
merrie (en haar veulen), dienen bij het ophalen van de merrie aan het dekstation
te worden voldaan.
Bij verzending van gekoeld sperma:
1. Het dekstation dient minimaal 3 dagen voor verzending van het sperma
telefonisch door de merrie-eigenaar te worden ingelicht om een goed verloop
van de verzending te kunnen garanderen.
2. De transportkosten van het sperma komen voor rekening van de
merrie-eigenaar
3. Er wordt voor de eerste sprong kosteloos sperma afgenomen, daarna zijn de
kosten voor de merrie-eigenaar.
4. Voor verzending naar het buitenland zijn de voor het betreffende land
geldende regels van toepassing.
5. Het verzenden van sperma is op zaterdagen, zondagen en feestdagen, in het
bijzonder naar het buitenland, problematisch. Neemt u alstublieft vroegtijdig
met het dekstation contact op om dit af te stemmen.
6. Gekoeld sperma dient binnen 72 uur door een vakkundige veearts verwerkt te
worden.
Het op de vereiste manier verwerken van dit sperma is de verantwoordelijkheid
van de merrie-eigenaar. Meer informatie over gekoeld sperma is te verkrijgen op
het dekstation.

