Bijlage A: Tarievenlijst
Paardenkraam- Inseminatie- en Revalidatie Centrum “De Bemi Hoeve”
Tarieven 2021 Alle tarieven zijn vermeld in euro, exclusief BTW
Stalling en verzorging
(minimaal 10 dagen anders dan bij kraamzorg)

Per dag

€ 12.00

Indien paard voor t.b.v. kraamzorg gestald is op de Bemi Hoeve wordt vanaf het moment dat het
veulen 8 dagen oud is € 6,- per dag extra in rekening gebracht.
Vanaf het moment dat het veulen de leeftijd van 4,5 mnd bereikt worden opfokkosten berekend €7.Basis Kraamzorg1

Per seizoen

€ 325.00

Fertiliteitbegeleiding2 assisteren van dierenarts
rondom hengstigheid , schouwen en insemineren

Volgens afspraak

Revalidatie / Begeleiding bij dierenarts, hoefsmid, etc.
Stappen aan de hand, afspuiten, verbanden wisselen

Per dag /keer
Per keer/ 15 min

Opvang moederloze veulens
Opvang revalidatie veulens

In overleg met de Bemi Hoeve
In overleg met de Bemi Hoeve

€ 10.00
€ 5.00

Thermium behandeling enkel warmte

per behandeling

€ 30.00

Thermium behandeling warmte en verneveling

per behandeling € 35.00

Eventuele medicijnen,ontwormen ,behandelingen en onderzoeken door dierenarts en alle extra
kosten (b.v. hoefsmid, transportkosten, verzendkosten sperma e.d.) zullen ook gefactureerd worden.
Ad¹] Het tarief voor Basis Kraamzorg is een ALL-IN bedrag rond de geboorte, in de situatie dat alles
normaal verloopt.
- het geven van een klysma aan het veulen indien nodig.
- het gebruik van een geboortemelder. (Jan Wolters systeem)
- de begeleiding van een geboorte en indien nodig zuurstof toedienen.
- melken van de eerste biest, en aan het veulen geven met de fles, zolang het zelf niet goed drinkt.
- testen van de hoeveelheid afweerstoffen in de eerste biest.
- inhechten van de geboortezender
Ad²] Betreft het assisteren van dierenarts bij fertiliteitbegeleiding: eicel controle (opvoelen), en
schouwen met schouw hengstje en insemineren.
Kosten die extra gefactureerd zullen worden:
- eventuele medicijnen ,o.a. zuurstof, veulenpasta, ontwormen, vulva openen, behandelingen en
onderzoeken door dierenarts
- fertiliteitbegeleiding dierenarts cq inseminatievergoeding
- transportkosten
- hoefsmid
- Voor de begeleiding van dierenarts in een ander stadium dan de kraamzorg, en/of hoefsmid ,
wordt 10 euro in rekening gebracht.
- Etc.

