Dekovereenkomst
Opgesteld door

: AAB

Uitgifte

: Uitsluitend door AAB erkende alpacahouder

Dekovereenkomst tussen:
......................................................
……………………................................
......................................................

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Hierna te noemen eigenaar hengst

Hierna te noemen eigenaar merrie

Zijn als volgt overeengekomen:
In aanmerking nemende dat:
*Eigenaar hengst verklaart in eigendom te hebben de hierna omschreven hengst.
*Eigenaar merrie verklaart voor de dekking het dekgeld te zullen betalen, dit volgens de door de
erkende alpacahouder gestelde betalingsvoorwaarden.
Gegevens hengst:
• Naam
• Geboortedatum
• Kleur
• Chipnummer
• Registratienummer

.........
.........
Wit / Crème / Beige / Bruin / Zwart / Grijs / Bont
.........
.........

Gegevens merrie:
• Naam
• Geboortedatum
• Kleur
• Chipnummer
• Registratienummer

.........
.........
Wit / Crème / Beige / Bruin / Zwart / Grijs / Bont
.........
.........

Dekgeld

€ .........

De dekking zal als volgt geschieden:

on farm* / drive by* / mobile*

*doorhalen wat niet van toepassing is

De eigenaar van de hengst verplicht zich de ter dekking aangeboden merrie naar eer en geweten te
zullen verzorgen, echter dit altijd volledig voor risico van de eigenaar van de merrie. De eigenaar van
de hengst kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ziekte, sterfte of diefstal
van de merrie. De eigenaar van de merrie dient zelf de nodige verzekeringen hiervoor af te sluiten.
1
dekovereenkomst

1.

Is gekozen voor de ”on farm” dekking, dan wordt de alpaca verzorgd voor een periode van maximaal
60 dagen. Hierna worden dagelijkse verzorgingskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €
.... per dier per dag. Is gekozen voor een “drive by” dekking maar blijft de merrie toch langer dan 24
uur op het bedrijf dan worden eveneens de dagelijkse verzorgingskosten in rekening gebracht echter
met een minimum van € ….
2. Is gekozen voor een “mobile” dekking dan dient de eigenaar van de merrie zorg te dragen voor een
degelijke dekstal van maximaal 3x3 meter. Een goede hygiëne in de dekstal is vereist. Overige alpaca’s
mogen niet in direct contact komen met de dekhengst.
3. Alle veterinaire kosten worden doorberekend aan de eigenaar van de merrie. Kosten hoger dan € ….
worden vooraf met de eigenaar van de merrie besproken, behalve in geval van nood.
4. Betaling van het dektarief en eventuele verzorgingskosten of andere vergoedingen dienen plaats te
vinden vóór het ophalen van de merrie of in geval van een “mobile” dekking vóór de afgesproken
dekkingsdatum dan wel uiterlijk op de afgesproken dekkingsdatum zelf.
5. Alle ter dekking aangeboden merries dienen in een goede gezondheid en conditie te zijn. De merrie
dient ontwormd te zijn ten laatste 48 uur voor aankomst. Bij een “on farm” dekking dient de merrie 1
of 2 maal per jaar gevaccineerd te zijn tegen clostridia. (doch niet in de laatste 2 weken voor
aankomst). Hiervoor dient een getekende verklaring van een erkend dierenarts aanwezig te zijn.
6. De eigenaar van een te dekken merrie komend uit het buitenland, zal zorgdragen voor de door de
wetgever vereiste documenten. Zie website Traces.
7. De ter dekking aangeboden merrie dient minimaal 12 maanden te zijn én een gewicht van 45 kilo te
hebben met een maximale wolgroei van 12 maanden.
8. De eigenaar van de hengst behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, de dekking te
weigeren.
9. Bij plotseling overlijden of verkoop van de hengst, voor de bevruchting van de merrie, heeft de
eigenaar van de merrie het recht om een keuze te maken uit de onderstaande voorstellen van de
dekhengst eigenaar:
a) volledige terugbetaling van het dekgeld;
b) dekking van andere dekhengst, in overleg;
c) dekking uit te voeren door nieuwe eigenaar van de dekhengst.
10. Aanvullende voorwaarden / betalingsvoorwaarden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Alle genoemde bedragen zijn: exclusief BTW* / inclusief BTW* / BTW niet van toepassing*
Het Nederlands* / Belgisch* / Luxemburgs* recht is op deze overeenkomst van toepassing.
*doorhalen wat niet van toepassing is

Aldus in tweevoud opgemaakt
Plaats

..................

Datum

..................

Handtekening eigenaar hengst:

Handtekening eigenaar merrie:

..................................................

………………………………………………..
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