ALGEMENE VOORWAARDEN 2021
Condites bij inseminatie van uw merrie
Het dekken van uw merrie geschiedt onder de algemene voorwaarden van de Bond van KWPNHengstenhouders incl. daarna gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen.
Bij eerste inseminatie of bij aanlevering van uw merrie op ons station gelieve de juiste gegevens van
merrie en eigenaar door te geven. Het paspoort meenemen en moet op ons station verblijven zolang
de merrie bij ons aanwezig is. Nederlands

ALGEMENE VOORWAARDEN
Care4mare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM besmetting, letsel
aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.
Het dekseizoen eindigt op 01 September 2021.
Gust reductie: Om in aanmerking te komen voor de gust reductie van het seizoen 2021, dient u voor
1 oktober 2021 een schriftelijke dierenartsverklaring in te leveren bij de hengstenhouder, anders
vervalt de gust reductie in 2021.
Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze
dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
Dienstverlening
Erkend SWS- en inseminatiestation.
Verzekering van uw paard of veulen. (advies)
Internetservice en digitale Nieuwsbrief.
Op zondag kunnen er tot 11.00 uur merries gehaald/gebracht worden. Na 11.00 uur zijn wij
gesloten.
Dierenartskosten
De begeleiding op ons Inseminatie/embryotransplantatiestation wordt uitgevoerd door Dier-Nartsen.Voor het brengen van uw merrie het ons tijdig laten weten en op afspraak kunnen de
merries’s gebracht worden.De kosten van de Veterinaire begeleiding kunt u vinden op zonze website
www.Care4mare.n. Extra veterinaire kosten die buiten de begeleiding vallen o.a dichtzetten etc. zijn
voor rekening en risico van de eigenaar.
Dekgelden
Zijn exclusief BTW, Stamboek- en afdrachtkosten.
Bestellingen/verzenden
Spermabestellingen kunt u tot 09.30 uur telefonisch doorgeven.
De verzendkosten naar andere KI-stations worden in rekening gebracht aan de merriehouder.
Indien sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste bestelling aan ons
worden door gegeven.

Bij embryotransplantatie is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo.
Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het dekgeld.
Wanneer hengsten dit seizoen niet beschikbaar zijn om bijzondere reden (op concours, ziekte ,
blessure, enz.) kunt u bij ons op het station gebruik maken van d.v. sperma (indien voorradig) of een
andere hengst van ons station gebruiken. Verzendkosten naar dierenarts-, thuis of staladressen
worden doorberekend.
Verzendkosten worden doorberekend aan de merriehouder. Verzendkosten van D.V. sperma wordt
doorberekend.
Voor inseminaties met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes wordt een
inseminatievergoeding berekend.

Wijziging tarieven
De kosten zijn voor de stalling de laatste maanden weer erg gestegen,denk hierbij aan verhoogde
koste stro,voordroogkuil en de stijging van de grondstoffen van de merriebrokken.
Hierdoor verhogen wij het tarief per 1 maart 2021.
De huidige fourage prijzen die zo blijven zijn wij gebonden het staltarief te verhogen

Stallingskosten inseminatieseizoen 2021
Merrie zonder veulen € 12,50 per dag excl. BTW
Merrie met veulen € 13,50 per dag excl. BTW
Merrie begeleiden naar opvoelbox €2,25 per keer excl BTW
Merrie begeleiden naar paddock €2,25 per dag excl. BTW
Drachtige merrie gehele jaar rond €360,- excl btw
Met veulen €25,- extra per maand.

Merries die op het station verblijven, dienen ingeënt te zijn tegen influenza.
Paarden kunnen enkel op afspraak gebracht en gehaald worden.
Bij aanleveren van uw merrie het paspoort afgeven bij de administratie.

Laden en lossen paarden veulens: Bij het brengen of ophalen paard zorg altijd dat u iemand bij heeft
voor een helpende hand.
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