
 

Dekvoorwaarden DB Double Dilute Luke: 

 

Luke staat BEPERKT ter dekking voor AMHA enAMHR merries van buitenaf. Reserveer 

tijdig!  

 

Er wordt niet met de hengst gereisd, merries ev. 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. Bij twijfel zal  

de merrie door ons worden geweigerd.  

 

Wij zullen met de grootste zorg voor uw merrie met of zonder veulen zorgen, echter  

aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid tijdens het verblijf van de merrie en/of  

haar veulen.  

 

Wij behouden ons ook het recht om bij ongeval of ziekte van uw merrie tijdens haar  

verblijf hier, de dierenarts in te schakelen. Kosten hierbij zijn voor de eigenaar van de  

merrie.  

 

Het dekgeld is exclusief ev. dierenartskosten en inclusief 2 weken verblijf, na deze 2  

weken dient stal/weidegeld betaald te worden . Dekgeld betreft 300 euro. 

Dekgeld en stallings- en/of dierenartskosten dienen voldaan te worden bij afhalen 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 garanties vervallen echter bij verkoop van de merrie!  

 

Als u uw merrie aanbiedt bij ons gaan we ervan uit dat u de dekvoorwaarden hebt  

gelezen en hiermee akkoord gaat. 


