Hengsten inschrijfformulier Stoeterij frá Skoti

Hengsten inschrijfformulier Stoeterij frá Skoti 2018
Hierbij wil ik mijn merrie inschrijven voor de hengst (keuze
aanvinken):
Gla∂ur frá Skoti: dekt via KI, opsturen binnen Nederland mogelijk.
Dekgeld €850. Aanbetaling €550. Na vastgestelde dracht op 21 dagen betaling van de
rest van het dekgeld.
Dekperiode van 1 mei tot 31 augustus 2018.
Mjönir frá Skoti: dekt in de kudde of aan de hand. Dekgeld €450. Aanbetaling €250.
Na vastgestelde dracht op 21 dagen betaling van de rest van het dekgeld.
Dekperiode van 1 mei tot 31 augustus 2018.
Eilifur frá Skoti: dekt in de kudde of aan de hand. Dekgeld €450. Aanbetaling €250.
Na vastgestelde dracht op 21 dagen betaling van de rest van het dekgeld.
Dekperiode van 1 mei tot 31 augustus 2018.
Shining San Tari: de prijsafspraken over deze hengst gaan via Gaby Dorn.
Prijzen zijn inclusief 6% BTW.

NB:
• Uw merrie dient uit een ziektevrij bestand te komen.
• Wij raden een uterusswab aan.
• Uw merrie zal bij aankomst getest worden op wormen alvorens ze de wei opgaat.
Als er ontwormd moet worden, wordt dat doorberekend.
Hoewel Team frá Skoti er alles aan doet om uw merrie in goede gezondheid en uiteraard
dragend weer aan u te mogen overhandigen kán er wel eens wat vervelends gebeuren.
We zullen u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen hiervan. Wij kunnen echter
niet verantwoordelijkheid gehouden worden voor verwondingen, ziekte en dergelijke.
We raden u aan uw merrie te verzekeren, maar verplicht is een WA-verzekering.
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Gegevens merrie:

Naam merrie
Stamboeknummer
Chipnummer

Kleur/aftekeningen
Eczeem?
Veulen aan de voet?
Bijzonderheden?

Naam eigenaar: ........................................................................................................
Adres: .......................................................................................................................
..................................................................................................................................
Emailadres: ..............................................................................................................
Telefoon (ook mobiel): ……………………………………………………………………
Mogelijke bijkomende kosten:
• Weidegeld: €8,- per dag (ook incl veulen of eczeem, excl. eczeem middel. Wij vinden
maatwerk voor de verzorging van uw merrie van groot belang!).
• Verzenden vers sperma: €45,- door heel Nederland.
• Inseminatiekosten (op Skoti) zitten bij de aanbetaling in voor een Skoti hengst.
• Dierenartskosten (bijvoorbeeld scan €30. Voor meer info stuur een email).
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en dekvoorwaarden die ik heb gelezen op
www.fraskoti.nl
Datum en plaats ……………………………………… Handtekening ………………………….

Na volledig invullen en ondertekenen, opsturen naar:
Stoeterij frá Skoti
Horn 25 a
1381 GZ Weesp
of inscannen/foto maken en opsturen naar:
info@fraskoti.nl of 06-55892336
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