Dekcontract 2021

Hengst eigenaar : Anick Worp
Uilenhoeve 25, 1462 JR Middenbeemster
Telefoon: +31 6 12434869, magsshowhorses@gmail.com

Naam merrie:
Registratienummer:
Ras:
Naam merrie eigenaar:
Adresgegevens:
Telefoonnummer:
Emailadres:
Investment In Art, APHA 1,061,915
HYPP, HERDA, MH, GBED, PSSM, OLWS: N/N

Tobiano: TO/TO

Dekgeld:
1.

Dekgeld
Het dekgeld voor een dekking van Investment In Art, 1,061,915 bedraagt €650.
Het dekgeld is exclusief kosten voor de deksprong en verzenden.
Dekgeld kan worden voldaan op het volgende rekeningnummer:
NL79INGB0007383402 t.n.v. Mag's Showhorses o.v.v. de naam van de merrie.
Investment In Art staat ter dekking met vers of gekoeld sperma.

2.

Dekken
Investment In Art staat ter dekking bij K & L Stables te Kwadijk.
De merrie kan bij K & L Stables aangeboden worden en direct na de sprong geinsemineerd worden.
Graag één dag van te voren voor 18:00 uur het sperma voor de volgende dag
bestellen.
Verzenden van het sperma kan pas plaatsvinden als het volledige dekbedrag is
voldaan.

3.

Merrie
Kopie van registratiepapier meesturen met het dekcontract.
Merrie eigenaar dient te melden wanneer de merrie geinsemineerd is en drachtig
gescand is.

4.

Levend veulen garantie
Investment In Art biedt een levend veulen garantie. Dit betekent wanneer het
veulen, dat voorkomt uit de dekking van dit dekcontract, binnen 24 uur komt te
overlijden, dood geboren wordt, in een eerder stadium van de dracht wordt
afgestoten of de merrie raakt niet drachtig, de merrie in hetzelfde jaar terug
gedekt mag worden, in geval van dit contract in dekseizoen 2022.
De hengsthouder kan om een verklaring van een dierenarts vragen voor de
bevestiging van het overlijden van het veulen binnen 24 uur.
Zonder overleg is het niet toegestaan een andere merrie te gebruiken voor de
're-breed'.
De merrie eigenaar is verplicht dit binnen 7 dagen te melden bij de hengsthouder
(Mag's Showhorses, Anick Worp), anders vervalt de levend veulen garantie.
Bij voortijdig overlijden van de merrie wordt er geen dekgeld geretourneerd.
Het contract mag wel gebruikt worden voor een andere merrie. Dit moet voor de
inseminatie kenbaar gemaakt worden aan de hengsthouder. De merriehouder
dient een kopie van het registratiepapier van de nieuwe merrie aan te leveren
bij de hengsthouder.

5.

Transport
Sperma wordt verstuurd met Hippoxpress. De hengsthouder en dekstation zijn
niet verantwoordelijk voor het transport, alleen voor de zorg van het sperma
vanaf de sprong tot het overdragen van het sperma aan Hippoxpress.

6.

Akkoord
Wanneer er door beide partijen ondertekend is zal het contract bindend zijn voor
beide partijen.
Datum:
Merrie eigenaar:
Handtekening:

Datum:
Hengsteigenaar: Anick Worp
Handtekening:

