
Dekovereenkomst  
  
Tussen:  
  
Naam:     _________________________________________________________  
  
Adres:     _________________________________________________________  
  
Woonplaats:    _________________________________________________________  
  
Hierna "merriehouder" genoemd,  
  
En  
  
frá Wyler  
Mieke van Herwijnen  
Zevenheuvelenweg 48 
6571 CK Berg en Dal 
  
Hierna "hengstenhouder" genoemd,   
  
  
1. Merrie en Hengstenhouder  
Komen overeen dat overeenkomstig en met inachtneming van de voorwaarden van deze overeenkomst, 
welke hieronder zijn opgenomen,   
  
De IJslandse merrie:   
  
Naam:     _________________________________________________________  
  
Kleur:      _________________________________________________________  
  
Leeftijd:     ________ jaar   
  
Stamboeknummer:  _________________________________________________________  
  
Wel / niet vergezeld van een zogend veulen (hierna: "de merrie") ter dekking wordt gebracht bij de 
IJslandse hengst: Ómar frá Vestri-Leirárgörðum – IS2007135471.   
  
Dekperiode: begin mei t/m eind augustus, tenzij anders bepaald.  
  
  
Datum van aankomst     _____-_____-_________  
  
(vermoedelijke ) Vertrekdatum   _____-_____-_________  
  
2. Voorwaarden   
De merrie wordt ondergebracht op het terrein van frá Wyler. Overeenkomstig de gangbare wijze waarop 
IJslandse paarden worden gehouden, wordt de merrie met 1 of meer andere merries en/of de hengst in de 
wei geplaatst.   
  
Merriehouder garandeert dat het paard bij aankomst vrij is van besmettelijke ziekten en voorts dat het 
afkomstig is uit een bestand waarbinnen gedurende een periode van 8 weken voor de datum van aankomst 
geen besmettelijke ziekten zijn opgetreden.   
  



Merriehouder doet hengstenhouder een kopie van het afstammingsbewijs van de merrie toekomen.   
  
Merriehouder toont bij aankomst aan dat het paard adequaat is gevaccineerd (influenza / tetanus) en 
garandeert dat de merrie uiterlijk één week voor het aanbieden is ontwormd.   
  
De merrie dient onbeslagen te worden aangeleverd, tenzij op dit punt afwijkende afspraken met de 
hengstenhouder worden gemaakt.   
  
  
3. Bezoek en toegangsrecht   
Merriehouder heeft, gedurende de periode dat het paard op het terrein van de hengstenhouder verblijft, het 
recht om op afspraak het paard te bezoeken en het terrein van de hengstenhouder te betreden.   
  
  
4. Behandeling door de dierenarts   
Bij ziekte of verwonding van de merrie informeert hengstenhouder de merriehouder zo spoedig mogelijk. In 
het geval van dringende en noodzakelijke diergeneeskundige behandeling en/of in het geval de beslissing 
van merriehouder ter zake niet kan worden afgewacht, is het hengstenhouder toegestaan aan een 
dierenarts van haar keuze – in naam en op kosten van merriehouder – opdracht te geven tot 
diergeneeskundige behandeling van het paard. Merriehouder gaat ermee akkoord dat het paard, in geval 
van doorverwijzing door de geraadpleegde dierenarts – in naam en op kosten van merriehouder – naar een 
dierenkliniek wordt overgebracht.   
  
  
5. Verzekering   
De bij frá Wyler gebruikelijke vorm van paardenhouderij, die geheel in overeenstemming is met de 
gangbare wijze waarop IJslandse paarden gehouden worden, heeft als gevolg, dat vanwege het sociale 
contact van de paarden kwetsuren – in het bijzonder samenhangend met, dan wel voortkomend uit 
rangordeconflicten – niet kunnen worden uitgesloten. Hierbij wordt geattendeerd op het eventueel afsluiten 
van een passende verzekering.  
  
  
6. Aansprakelijkheid   
Hengstenhouder zal gedurende de periode waarop deze overeenkomst betrekking heeft zorg dragen voor 
een zo goed mogelijke verzorging en onderbrenging van de door de merriehouder aan hengstenhouder 
overgedragen merrie.   
Hengstenhouder is slechts aansprakelijk voor schade, die door grove nalatigheid dan wel opzettelijk 
handelen aan de merrie wordt toegebracht. Elke verdergaande aansprakelijkheid wordt uitgesloten. 
Onverminderd het voorgaande zal hengstenhouder nimmer tot een schadevergoeding gehouden zijn. 
Merriehouder is aansprakelijk voor alle schade aangericht door de merrie gedurende de periode dat de 
merrie bij hengstenhouder is ondergebracht.   
  
Merriehouder verklaart als houder van een dier op de gebruikelijke wijze en in voldoende  mate verzekerd 
te zijn tegen aansprakelijkheid.   
  
  
7. Tarieven   

a. Het dekgeld bedraagt € 975,- Een aanbetaling van € 250,- bij het brengen van de merrie.   
b. Het weidegeld bedraagt € 4,50 per dag, merrie met veulen aan de voet € 6,-.   
c. Voor de verzorging van eczeem (eventuele opstalling gedurende muggen uren, aan en uittrekken 

eczeemdeken en/of verzorging met meegeleverde medicamenten) geldt een toeslag van € 2,50 per 
dag.   

d. De kosten van een op verzoek van/in overleg met merriehouder uitgevoerd drachtigheidsonderzoek 
worden in rekening gebracht bij de merriehouder.  

e. Eventuele vervoerskosten bedragen € 1,00 per gereden kilometer.   



f. Het dekgeld, weidegeld en de eventuele overige kosten dienen door merriehouder voor het vertrek 
van de merrie te worden voldaan (minus aanbetaling). Na ontvangst van het verschuldigde bedrag 
ontvangt merriehouder onverwijld het dekbewijs alsmede het formulier t.b.v. het geboortebericht.   

g. Mocht de merrie op uiterlijk 1 oktober in het dekjaar niet drachtig zijn, aangetoond  
d.m.v. een dierenartsverklaring, dan wordt € 400,- van het dekgeld geretourneerd na teruggave van 
het dekbewijs aan frá Wyler. Men betaalt dus in dit geval uitsluitend de aanbetaling van het dekgeld 
plus de overige kosten.   

  
  
8. Bijzondere clausules   
Alle wijzigingen en/of uitbreidingen van deze overeenkomst dienen, ten einde geldigheid te verkrijgen, 
schriftelijk te worden vastgelegd. Van deze bepalingen kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Een 
eventuele onverbindendheid van een van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft geen invloed op 
de (rechts)geldigheid van hetgeen overigens in deze overeenkomst is vastgelegd.   
  
Aldus overeengekomen,   
  
Datum / Plaats           Datum / Plaats   
  
_____-_____-_________        _____-_____-_________  
  
___________________________________   __________________________________  
  
  
  
  
  
Merriehouder            Hengstenhouder  
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