Dekcondities:
Er wordt niet met onze hengsten gereisd. Wij werken in samenwerking met De
Twinkeling in Kasterlee http://www.twinkeling.be. Merries (eventueel met
veulen) kunnen hier verblijven.
De merries aangeboden ter dekking dienen gezond te zijn, vaccinatie en
ontworming moeten tijdig gegeven worden en een bewijs dient voorgelegd te
worden.
Wij zullen uw merrie met de grootste zorg opvangen, echter aanvaarden wij
geen enkele aansprakelijkheid tijdens het verblijf van de merrie en/of haar
veulen. Bij ongeval of ziekte van uw merrie tijdens haar verblijf, behouden wij
ons ook het recht om de dierenarts in te schakelen (kosten voor de eigenaar
van de merrie).
Indien de merrie niet drachtig blijkt te zijn of haar vruchtje verloor wordt er
geen dekgeld terugbetaald door ons maar mag zij terugkomen voor een nieuwe
dekking. Er zal enkel stalgeld dienen betaald te worden door de merriehouder
maar geen dekgeld meer.
Wij geven levend veulen garantie. Dit houdt in dat als je merrie een veulen
krijgt van onze hengst, en in het slechtste geval wordt dit veulen dood geboren,
dan mag de merrie opnieuw worden gedekt door onze hengst dat jaar zonder
dekgeld te hoeven betalen, wel stalgeld. Het moet wel door een dierenarts
worden vastgesteld en genoteerd worden dat het veulen nooit heeft geleefd en
dus niet gestorven is door nalatigheid van de eigenaar(s). Deze garantie vervalt
echter bij verkoop van de merrie.

Kosten merrie:
K.I.-station
Stoeterij Twinkeling is een officieel erkend centrum voor kunstmatige
inseminatie.
Tarieven
Begeleiding en inseminatie met vers sperma:

121 EUR / seizoen

Begeleiding en inseminatie met diepvriessperma:

242 EUR / seizoen

Echografische controles en inseminaties per cyclus zijn hierbij inbegrepen.
Bijkomende behandelingen of onderzoeken worden afzonderlijk
aangerekend. De transportkosten van vers sperma is steeds voor rekening van
de klant.
Stalgeld merrie zonder veulen:

9 EUR / dag

Stalgeld merrie met veulen:

12 EUR / dag

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijke
dierenarts:
Paul Buyens
+32 (0) 475 25 75 92

Dektarieven Vers Sperma
Jonsaunier DH €1000,-

Lexus- V €400,-

Navarro UK €800,-

Mr. Idol STH €400,-

U Chin van Schuttershof €600,-

Milton-S €400,-

Landiamo STH €400,-

Crush Second Life €400,-

Leandro vd Faunushoeve €400,-

Mr. Darsino €400,-

 Bij aankoop van sperma vragen wij een aanbetaling van €200, Bij 10 weken drachtig wordt er na betaling van de factuur een dekbewijs
opgestuurd.

Dektarieven Diepvriessperma
De hierna vermelde tarieven zijn uitgedrukt in euro en excl. 6% BTW.
Verzendkosten van diepvriessperma worden apart in rekening gebracht.
Bij 10 weken drachtig wordt er na betaling van de factuur een dekbewijs
opgestuurd.

Jonsaunier DH
 Aankoop 4 rietjes 200 €
 Drachtigheidstoeslag 800 €

Ultra Blue J
 Aankoop 4 rietjes 200 €
 Drachtigheidstoeslag 400 €
Deze prijzen zijn Exclusief 6% BTW

