
STALLINGSOVEREENKOMST – 

MERRIES 

 

- dekseizoen 2018    -  

 

 

Ondergetekende: 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Tel.nr. 1 

           2 

E-mailadres: 

Naam merrie: 

Chipnummer: 

Reproductiestadium : 

Keuze van hengst: 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………… Leeftijd merrie: ………………… 

……………………………………………………………………………… 

Gust (niet drachtig)  /  Veulen aan de voet  /  Maagd(nog nooit gedekt) 

1. ……………………………………    2. ………………………………… 

 

Let op!!!   Het BTW tarief voor de aankoop van het sperma bedraagt 21% wanneer u de merrie ter 

inseminatie aanbiedt op Stoeterij Zangersheide.  

 

 

1. Verklaart als eigenaar of namens de eigenaar akkoord te gaan met de volgende voorwaarden  

voor stalling van de merrie(s) op Stoeterij Zangersheide: 

 

2. Stallingskosten bedragen per dag per merrie (met/zonder veulen) € 15,- (incl. BTW). 

Deze stallingskosten zijn exclusief de veterinaire kosten; welke apart aan de merriehouder in 

rekening worden gebracht. 

 

3. De dag van aanleveren en de dag van ophalen worden elk als een volle dag berekend. 

 

4. Het verblijf van de merrie, al dan niet met veulen, is voor risico van de eigenaar.  

Stoeterij Zangersheide en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele ziektes, 

verwondingen of diefstal, noch voor de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden voor de 

aangeboden merries en veulens. 

 

5. De verschuldigde kosten voor het sperma, de veterinaire kosten, stalling, medicatie, etc. worden 

door de merriehouder betaald na het versturen van de rekening via Stoeterij Zangersheide NV. 

 

 

 



6. De merriehouder verklaart dat de merrie sinds de laatste 10 dagen geen tekenen van  

 enige besmettelijke ziekte heeft vertoond.  Bovendien heeft het paard sinds tenminste  

 30 resp. 60 dagen verbleven op bedrijven waar geen enkel paard klinische symptomen  

 van EVA resp. CEM heeft vertoond.  De merrie is sinds tenminste 30 dagen niet op  

 natuurlijke wijze gedekt.  Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, mag de merrie gedurende 

dit dekseizoen niet meer ter dekking worden aangeboden. 

 

7. Indien van toepassing, de datum van import van buiten de EEG: ___ - ___ - ___ 

 

 

8. Eventuele opmerkingen/bijzonderheden t.a.v. de merrie kunnen hier vermeld worden; bijvoorbeeld 

indien de merrie op zaagsel moet staan, niet op de wei mag, evt. stalondeugden heeft, 

wondverzorging nodig heeft of opmerkingen m.b.t. de voortplanting: verkorte cyclus, afgelopen 

seizoen verworpen, geboortedatum veulen, datum van hengstig spuiten etc.:  

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

9. Door de merrie ter dekking te stellen op Stoeterij Zangersheide verklaart de merriehouder kennis 

genomen te hebben van en akkoord te gaan met de dekvoorwaarden zoals vermeld in de 

hengstencatalogus voor het dekseizoen 2018. 

 

10. De merriehouder geeft Stoeterij Zangersheide en haar medewerkers het recht om onder 

verantwoordelijkheid van de merriehouder in geval van ziekte of verwonding een beslissing te 

nemen ten behoeve van de behandeling of verzorging van het paard. 

Indien nodig geacht zal het dier ter behandeling verplaatst worden naar een gespecialiseerde 

dierenkliniek.  

Ik wens in geval van nood mijn merrie in dit geval wel / niet  te laten opereren. 

 

 

 

Voor akkoord, Lanaken, _____-_____- 2018 

 

 

________________________________________ 

Naam en handtekening eigenaar of gemachtigde 

 
 


