Stallings- en Behandelingsovereenkomst
Paardenkraam- Inseminatie- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”
Dragende merries 2021
Fam. Beijsens
Hoogcasteren 9
5528 NN Hoogeloon

Ad/Astrid: 0031-623486633 Dave: 0031-646451347
Banknummer: NL11 RABO 0122703111
Bic RABONL2U

Bij deze geven “De Bemi Hoeve”, gevestigd te Hoogeloon en
opdrachtgever_______________________________________________,
‘eigenaar’ anderzijds, te kennen dat zij volgens leveringsvoorwaarden de stalling en/of
behandeling van paard/pony zijn overeengekomen.
Gegevens eigenaar/opdrachtgever:

Naam/Bedrijf:_______________________________________________
Adres:_______________________________________________
Postcode/Woonplaats:_____________________________________
Telefoonnummer:_____________________________________
Mobiel:______________________________________________
E-mail:______________________________________________
BTW/VAT nr_______________________________ (alleen voor bedrijven buiten Nederland)
Komende periode bereikbaar: JA / NEE
Indien nee:
Naam gemachtigde:____________________________________
Telefoonnummer:___________________Mobiel:____________
Naam eigen dierenarts:_________________________________
Plaats:___________________Telefoonnummer:_____________
Gegevens paard/pony:
Naam:_____________________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________
Afstamming:____________________x______________________Kleur:________
Predicaten en eventuele bijzonderheden:_______________________________
Evt. bijzonderheden/Afwijkend gedrag:_________________________________
Verzekeringsmaatschappij:____________________Polisnummer:____________
Aansprakelijkheidsverzekering:
JA / NEE
Dekgegevens:
Dekdatum:__________________________Verwachte datum van veulenen:______________
Gebruikte hengst:_____________________________Laatst gescand :_______________
Vulva dichtgezet:
JA / NEE
Gezondheid en voorgaande drachtigheden:
Is het dier momenteel gezond: JA / NEE (dat wil zeggen: normaal eetpatroon, niet
gevoelig voor hoefbevangenheid, geen medicatie, niet gevoelig voor hoesten, etc.)
Indien nee, aangeven wat het dier mankeert:_______________________________________
______________________________________________________________________________
Eventuele problemen bij dracht of geboorte:________________________________________
______________________________________________________________________________
Eventuele bijzonderheden binnen 14 dagen na veulenen:_____________________________
_________________________________________________________________________
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Entingen en ontwormingen:
Laatste influenza/tetanus enting:________________________________________________
Zijn de inentingen niet in orde, dan zijn wij genoodzaakt het veulen de veulenprik/tetanus
inenting te laten geven, door de dierenarts.

Laatste ontworming en middel:__________________________________________
Drachtige merries zo kort mogelijk voor het veulenen ontwormen met ivermectine om
besmetting van het veulen met veulenworm te voorkomen.

Toestemming voor gebruik van geïndiceerde medicamenten:

JA / NEE

Slotverklaring in te vullen door “De Bemi Hoeve”
Algemene indruk/Conditie:____________________________________________________
Banden:_____________________________________________________________________
Uier:________________________________________________________________________
Vulva:_______________________________________________________________________
Hoeven/Ijzers:________________________________________________________________
Paspoort achtergelaten:

JA / NEE

-Tijdens het verblijf en transport dient het paspoort aanwezig te zijn, ongeacht of een paard/pony gechipt
is. Paarden/pony’s die geboren zijn voor 1 januari 2009 is aanwezigheid chip niet verplicht doch moet het
paspoort ingetekend zijn door stamboek of dierenarts. Kosten die voortvloeien uit het niet aanwezig zijn
van een paspoort zijn voor rekening van de opdrachtgever/eigenaar.

Kopie polis achtergelaten:

JA /NEE

Overig bescheiden:_____________________________________________
Behandeling en kosten exclusief BTW: (zie ook bijlagen A Tarieven 2021)
O
Basiskraamzorg á € 325,O
Stalling en verzorging € 12,- per dag (vanaf 8 dgn na veulenen € 18,-per dag)
O
Voor inseminaties met buitenlandse hengsten of zelf aangeleverd vers sperma wordt
een inseminatie vergoeding in rekening gebracht.
O
1e Hengstenkeuze_____________________2e Hengstenkeuze____________________
Wij zijn lid van Bond van KWPN hengstenhouders en het insemineren van uw merrie geschied
onder de Algemene Voorwaarden daarvan, gedeponeerd bij de Arrondissement rechtbank te
Utrecht, inclusief daarna gedeponeerde wijzigingen en aanvullingen.

Aanbetaling _______________________:

VOLDAAN / NIET VOLDAAN

Exclusief andere kosten dan overeengekomen (dierenarts,medicatie, smid,transport, etc).
De opdrachtgever/eigenaar geeft hierbij te kennen dat hij akkoord gaat met de ontvangen
algemene voorwaarden en tarievenlijst. Aldus overeengekomen naar waarheid ingevuld en
in tweevoud opgemaakt te Hoogeloon.
Opname datum:____________________________________
“De Bemi Hoeve”:______________________
Opdrachtgever/Eigenaar:_____________________
Mocht U als Opdrachtgever/Eigenaar van het paard bij een spoedsituatie niet bereikbaar zijn,
zal er gehandeld worden naar gelang van het paard.
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