Drachtigheidscertificaat
Opgesteld door

:

AAB

Uitgifte

:

Uitsluitend door AAB erkende Alpacahouder

Dit certificaat geldt als bewijs van drachtigheid. Dit certificaat geeft garantie op een levend
veulen tot 1 week na de geboorte.
In aanmerking nemende dat:
*De merrie niet onnodig wordt blootgesteld aan stress in de laatste 2 maanden van de dracht;
*De merrie niet alleen loopt of tezamen met een hengst ouder dan 12 maanden;
*De geboorte van het veulen, gezond / ongezond / doodgeboren, binnen 24 uur gemeld wordt
aan de eigenaar van de hengst.
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
.........
.........

Datum van dekking

d.d.

__ ‐ __ ‐ ____

Verwachte geboortedatum

d.d.

__ ‐ __ ‐ ____

(ca. 345 dagen na dekking)

In het geval dat er geen levend veulen wordt geboren geeft dit certificaat recht op een gratis
herdekking van dezelfde merrie met dezelfde hengst. Deze garantie is niet overdraagbaar op een
andere eigenaar, hengst of merrie.
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Het advies is om de merrie te laten testen na dekking op onderstaande data:
•
•
•

Progesterontest
Echoscopie
Echoscopie

21 dagen
60 dagen
180 dagen

d.d.
d.d.
d.d.

__ ‐ __ ‐ ____
__ ‐ __ ‐ ____
__ ‐ __ ‐ ____

pos. / neg.
pos. / neg.
pos. / neg.

De dracht is vastgesteld d.m.v.: spuugtest* / progesterontest* / echoscopie*
*doorhalen wat niet van toepassing is

Dit certificaat is geldig tot 12 maanden na de datum van de dekking.
Het Nederlands* / Belgisch* / Luxemburgs* recht is op deze overeenkomst van toepassing.
*doorhalen wat niet van toepassing is

Aanvullende voorwaarden :
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Aldus in tweevoud opgemaakt
Plaats

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

Datum

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

Naam eigenaar hengst:

Naam eigenaar merrie:

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

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

Handtekening eigenaar hengst:

Handtekening eigenaar merrie:

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

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