Overeenkomst opfok paard
Opfokperiode
De zomerperiode loopt van 1 mei tot en met 30 september.
De winterperiode loopt van 1 oktober tot en met 30 april.
Kosten opfok zijn te vinden op onze website
De prijs is inclusief voordroogkuil, hooi, krachtvoer, bodembedekking, het
uitmesten en dagelijks voeren van de dieren.
Alle paarden komen, indien de weersomstandigheden het toelaten dagelijks
buiten. Zoveel mogelijk in het weiland, in de winterperiode kan dat ook in de
ruime paddocks rondom onze boerderij.
De prijs is exclusief bekappen, enten, ontwormen, overige kosten (worden
doorbelast aan de eigenaar).
Bekappen door onze hoefsmid indien nodig.
Ontwormen in overleg met onze dierenarts, waarvan voorjaar en najaar vast.
Standaardenting Influenza en Rhino verplicht.
Het paspoort van het paard dient bij ons aanwezig te zijn.

Hoefsmid/Dierenarts
Bij aankomst wordt het veulen/paard eventueel 2 weken in quarantaine geplaats
en wordt het ontwormd, indien de basisentingen nog niet zijn gedaan, zal dat ook
gebeuren.
Eventuele medische, ziektehistorie of andere problemen van het betreffende
dier dienen voor aankomst aan de stal eigenaar te zijn gemeld, bij nalatigheid
zijn de gevolgen en de meegebrachte kosten hiervan voor de paardeneigenaar van
het betreffende dier.
Kosten voor bezoek of behandeling van een hoefsmid en/of dierenarts worden
doorberekend in de eerstvolgende maandfactuur
Indien wij twijfelen aan de gezondheid van een dier wordt altijd z.s.m. de
hoefsmid en/of dierenarts en de paardeneigenaar gewaarschuwd.
Als wij geen contact met de paardeneigenaar kunnen krijgen, behouden wij ons
het recht een dierenarts te laten komen, dit in het belang van het paard.

Overeenkomst opfok paard versie november2021

Stal Quinto

De ontstane kosten die hieruit voortvloeien zullen worden doorbelast. Bij
genoodzaakt bezoek aan een kliniek zullen deze kosten worden doorbelast aan de
paardeneigenaar.
Verantwoordelijkheid
De staleigenaar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele
dood, diefstal, beschadiging en/of ziekte van het paard. Een basisverzekering of
uitgebreide verzekering voor het betreffende dier in de periode dat het op Stal
Quinto verblijft, wordt te allen tijde door de eigenaren aangeraden. Wij zijn
niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade aan uw eigendommen. Ook zijn
wij niet verantwoordelijk voor letsel of schade toegebracht aan bezoekers van
ons bedrijf.

Contact
Het contact met de paardeneigenaar zal veelal mondeling of telefonisch
gebeuren.
Wij zijn telefonisch bereikbaar telefoonnummer
06 31955023 (Johan) of 06 46020798 (Lo).
De paardeneigenaar zal bij ondertekening een inschrijf- en contactformulier
invullen met zijn/haar contactgegevens en eventuele veranderingen tijdig
doorgeven.
Betaling
Betaling gaat per overschrijving op onze bankrekening of contant.
Er wordt iedere maand gefactureerd, de betalingstermijn is 14 dagen.
Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde opfokkosten wordt in de eerste
maand na datum een extra vergoeding van 10% in rekening gebracht, in de 2e
maand en 3e maand dat er verzuimd wordt om te betalen, zal er wederom 10%
extra in rekening worden gebracht, na deze periode vordert Stal Quinto het
betreffende dier en zal tot verkopen worden overgaan om de gemaakte kosten +
de openstaande kosten te kunnen gaan voldoen.
Eventuele meerwaarde wordt na overleg aan de eigenaren overgemaakt.
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De paardeneigenaar verklaart hierbij het contract goed doorgelezen te hebben
en op de hoogte te zijn van de wijze van betalen, de opfok, werkwijze en de
gehele verantwoording voor het betreffende dier op zich te nemen en tevens de
schade aan derden die het dier zou kunnen toebrengen.
Ook eventuele schade in en om de stal toegebracht door het paard zijn voor
kosten voor de paardeneigenaar.
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