Voorwaarden Shetland pony opfok

De zomer periode begint op 1 april en eindigt
op 1 oktober. De winter periode begint op 1
oktober en eindigt 1 april. Prijs per maand per
Shetland pony bedraagt €40,- excl. BTW incl.
ruwvoer. Tenzij een andere prijsovereenkomst
van toepassing is. Opfok prijzen zijn enkel van
toepassing op shetlanders met de leeftijd tot 1
januari van zijn/haar derde levensjaar. Indien
de shetlander buiten deze periode bij ons
verblijft valt dit onder stalling/pension paarden
en zal er een nader te bepalen dagtarief van
toepassing zijn.

Beëindiging van de opfok door eigenaar van
de stal is ten alle tijde mogelijk en geschied
door een dezelfde methode van berekening
zoals eerder beschreven.

Bij vermoeding/vaststelling van medische
problemen word z.s.m. een deskundige
gecontacteerd. Mochten er kosten tengevolge
hieraan komen, word er contact gezocht met
de eigenaar van de desbetreffende
shetlander. Indien wij geen contact kunnen
krijgen met de eigenaar, behouden wij ons op
het recht om een dierenarts te laten komen en
naar zijn oordeel te mogen handelen, wat in
het belang is van de gezondheid van de
Shetland pony.

Het bekappen van de shetlander naar
behoefte, is voor rekening van de
desbetreffende eigenaar.
De shetlander dient voor aankomst ingeënt te
zijn tegen influenza. Ook dient de shetlander
minimaal 1 week voor komst te zijn ontwormd.
Eventuele medische en/of ziekte historie of
andere problemen van de desbetreffende
shetlander, dient bij aankomst te worden
gemeld aan de staleigenaar of de door hem
bevoegde die op dat moment aanwezig is. Bij
nalatigheid zijn de gevolgen en de hiervan
eventuele kosten voor de eigenaar.

Aan het einde van de maand ontvangt u de
factuur van de afgelopen maand. Contante
betaling geschied aan het begin van de
maand. Het openstaande bedrag moet
voldaan zijn voor uw shetlander kan worden
opgehaald.
De door u aangeboden Shetland pony is bij
aankomst gechipt en voorzien van een
uitgegeven paspoort. Uiteraard blijft het
paspoort aanwezig bij de stal gedurende het
verblijf.

Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of
letsel van uw eigendommen.

Bezoek geschied enkel op afspraak en in
overleg. Geopend van maandag t/m zaterdag.
Wij zijn via het telefoonnummer: 06 10531835
bereikbaar of via het E-mail adres
info@hengstenhouderijdecapreton.nl

Beëindiging door eigenaar van zijn\haar
Shetland pony opfok is ten alle tijde mogelijk.
Indien ten tijde van de beëindiging een
onvolledige maand een gevolg hiervan is,
worden de dagen van aanwezigheid van uw
shetlander in de desbetreffende maand
berekend op basis van de volgende formule:
dagen / conform het maandbedrag. Het
openstaande bedrag word in rekening
gebracht aan de eigenaar.
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Door uw opfok product aan te bieden, gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven.

