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ASE ZAD SHIRAZ
DEKCONTRACT 2021

Dit contract is ondertekend door twee partijen. Partij 1, de eigenaar/agent van de hengst:
Arabian Stud Europe, Talitha Bakker and/of Louis Vulker, Schoolweg 9a,
7108 BM, Winterwijk-Woold, The Netherlands.
en partij 2, de merrie-eigenaar:
Naam:			_____________________________________________________
Adres:			_____________________________________________________
Postcode en plaats
___________________
_____________________________
Land :		
_____________________________________________________
Telefoonnummer:
_____________________________________________________
Emailadres:		
_________________________ @ _________________________
Partij 1 verkoopt en partij 2 koop een totaal aantal van _____ dekkingen van de volgende Arabische volbloedhengst.
Naam:			
ASE R Zad Shiraz (Shiraz de Lafon x Glamour Girl J)
Chipnummer: 		
528210004429866
Registratienummer: A.15096
Kleur:			Schimmel
Het dekcontract is getekend voor het 2021 dekseisoen en is geldig voor de merrie(s):
Naam merrie 1:______________________________ Naam merrie 2:______________________________
______Volbloed Arabier___________
Ras:		
______Volbloed Arabier___________ Ras:		
Kleur:		
______________________________
Kleur:		
______________________________
______________________________
Vader:		
______________________________ Vader:		
______________________________
Moeder
______________________________ Moeder
Date of Birth: ______________________________ Date of Birth: ______________________________
______________________________
Stamboek:
______________________________ Stamboek:
Chipnummer:
______________________________
Chipnummer: ______________________________
______________________________
UELN nr:
______________________________ UELN nr:
Het dekgeld is € 800 (exclusief 9% BTW) voor één dekking. Korting van 10% wordt geboden bij aankoop van
drie of meer dekkingen. Wanneer een bundel van 10 dekkingen wordt gekocht, is één dekking gratis.
Er dient een aanbetaling van 500 euro’s per dekking te worden betaald om de dekking te reserveren. De
restantbetaling dient voor uitgifte van het sperma te zijn betaald. Het dekgeld is exclusief sperma opvang- en
verzendkosten. Diepvries sperma is beschikbaar op verzoek. Extra kosten zijn 150 euro (excl. BTW) per dosis.
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ASE Zad Shiraz is vrij van CA en SCID.
Dit contract heeft een levend-veulen-garantie met het recht op een herdekking in 2022. Dit recht is alleen geldig
onder de volgende voorwaarden:
•
Het betreft de merrie genoemd in dit contract.
•
Wanneer de merrie in 2021 niet drachtig raakt, zal er in 2022 een gratis herdekking worden aangeboden.
Na 2022 is dit contract niet langer geldig.
•
De levend-veulen-garantie is alleen geldig wanneer het veulen sterft bij de geboorte
(een dierenartsverklaring moet overhandigd worden), met de geboorte van een niet-levend veulen en
wanneer de merrie de dracht niet volbrengt.
Wanneer het veulen 48 uur oud is, komt de levend-veulen-garantie te vervallen.
De hengst ASE Zad Shiraz is geregistreerd bij en goedgekeurd door het Nederlandse stamboek voor Arabische
volbloedpaarden (AVS). Het dekseizoen begint op 15 Maart 2021 en loopt door tot 1 augustus 2021.
Van iedere gekochte dekking kan maar één veulen worden geregistreerd. In het onwaarschijnlijke geval van een
tweeling, kan het tweede veulen worden geregistreerd tegen betaling van een extra tarief van 500 euro’s.
Dit contract is alleen geldig voor de hierboven genoemde merries, in eigendom van de hierboven genoemde
eigenaar en kan niet worden doorverkocht of weggegeven aan een derde partij, zonder toestemming van de
hengstenhouder. Dit contract is getekend onder het Nederlandse recht.
Getekend door partij 1, de hengstenhouder:		

Getekend door partij 2, de merriehouder:

Datum: ________________________		

Datum: _______________________

_______________________________		 ____________________________
Arabian Stud Europe					-----------------------------------Talitha Bakker						-----------------------------------ASE Zad Shiraz is gefokt, in eigendom en wordt gemanaged door Arabian Stud Europe.
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