
 

 

Algemene dekvoorwaarden Repko Stables 
Condities bij het dekken van uw merrie 

- Bij de 1e dekking dienen de juiste gegevens van de merrie en de eigenaar aangeleverd te 

worden. 

- Bij het aanleveren van de merrie voor verblijf dient u het paspoort van de merrie gedurende 

de periode van het verblijf achter te laten. 

- Repko Stables aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, EVA/CEM 

besmetting, letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of enigszins.  

- Eventuele veterinaire kosten komen voor rekening van de merriehouder 

- De merrie dient correct gevaccineerd en ontwormd te zijn. 

- Het dekseizoen eindigt op 01 september. 

- Voor de dekking heeft plaats gevonden heeft de merriehouder kennis genomen van onze 

dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden. 

Registratie dekking 
- Als een 100% raszuivere Falabella merrie gedekt is, stelt Repko Stables een volledig ingevulde 

dekbon op welke wordt afgedragen aan het EFS (European Falabella Studbook). De 

merriehouder ontvangt een kopie van deze dekbon 

- Indien het een niet raszuivere Falabella merrie betreft hanteren wij de standaard van het 

stamboek waar het toekomstige veulen geregistreerd zal worden. 

Gust 
Indien de merrie voor 01 oktober niet drachtig blijkt te zijn kunt u gebruik maken van onze gust 

regeling: U krijgt een korting van €150,- op de dekking in het daarop volgend jaar. Om in aanmerking 

te komen voor onze gust regeling dient u een schriftelijke verklaring van een gerenommeerd 

paardendierenarts te overhandigen voor 1 oktober in het jaar dat de merrie gedekt is. Indien dit niet 

het geval is vervalt de gust reductie. 

 

Betaling 
- Alle dekbedragen zijn excl 9% BTW 

- Voordat de dekking heeft plaats gevonden dient de betaling van het volledige dekbedrag 

contant of via bank te worden voldaan.  

- Indien de merrie bij ons op stal verblijft worden de stallingskosten berekend per dag 

merrie zonder veulen€5,-  

merrie met veulen €8,-  

Deze betaling dient bij het ophalen van de merrie contant of via bank te worden voldaan. 

- Aan het einde van het dekseizoen ontvangt u een specificatie factuur. 

 


