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Bij de merrie moet een bacteriologische test
gedaan worden van de baarmoeder (SWAB) met
een negatief resultaat. Deze test mag niet ouder
zijn dan 28 dagen voor aankomst. De tweede
test die gedaan moet worden is een CEM test,
deze mag niet ouder dan 90 dagen voor
aankomst zijn. Graag ontvangen wij voor
aankomst de resultaten van deze testen.
Het paspoort van de merrie moet worden mee
genomen door de merriehouder voor aankomst.
Het paspoort zal zo lang de merrie bij de hengst
staat door Hengstenhouderij Van Nunen worden
gehouden. De merrie moet gezond zijn en
gevaccineerd zijn volgens de FEIF regels. Ze
moet ontwormt zijn minder dan een week voor
aankomst. De merrie moet met ´verzorgde´
hoeven komen zonder ijzers. Als de merrie apart
in een paddock staat en geïnsemineerd wordt is
dit niet nodig.
Hengstenhouderij van Nunen aanvaardt geen
enkel aansprakelijkheid voor schade, ziekte/en
of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen
of anderszins. Paarden worden
behandeld/gedekt op risico van de eigenaar. De
merrie houder is verantwoordelijk voor de
eventuele kosten.
De merrie houder betaald dagelijkse
stallingskosten. Als de merrie op de wei staat in
een groep zijn de stallingskosten 8,- euro per
dag. Voor merries met veulens is dit 10,- euro
per dag. Voor merries die apart in een paddock
staat zijn de dagelijkse kosten 12,- euro per dag.
En voor merries met veulens die apart staan in
een paddock zijn de dagelijkse kosten 14,-. Voor
merries met eczeem zal er 5,- per verzorging in
rekening worden gebracht indien de eigenaar
dit wenst. Voor merries die bijgevoerd moeten
worden zal hiervoor 3,- extra per dag in rekening
worden gebracht De kosten van een dek bon
bedragen 14,- euro per merrie. Deze worden
door de merrie eigenaar betaald. Al deze

kosten zijn inclusief BTW.

Het dekgeld staat per hengst vermeld. Voor
alle hengsten geldt een aanbetaling als
registratie. De registratie van de merrie is
alleen geldig als de aanbetaling is voldaan.
Als de merrie drachtig gescand is wordt het
overige dekgeld + stallingskosten en
dierenartskosten betaald.
Wij versturen geen sperma op. Dat betekend
dat alle merries naar Hengstenhouderij van
Nunen moeten komen om geïnsemineerd te
worden. Ook worden ze altijd door een van
onze dierenartsen gescand voordat ze
geïnsemineerd worden. Door de beperkte
voorraad diepvries sperma hebben wij graag
de controle over het proces.
Voor het insemineren geldt een aanbetaling
van: €200,-. Voor deze prijs krijg je 2 buisjes.
Als de merrie na 2 keer proberen nog niet
dragend is en de merrie eigenaar het nog
een keer wilt proberen wordt er €150,- extra
in rekening gebracht.
Aanmelden kan via de website:
www.hengstenhouderijvannunen.nl hier staat
een aanmeldformulier. Als wij de gegevens
hebben ontvangen nemen we contact met je
op. Je zal dan ook een factuur ontvangen
voor de aanbetaling. Let op: de registratie
van de merrie is alleen geldig als de
aanbetaling is voldaan.

Wij proberen zo goed mogelijke service te
bieden aan onze klanten. Als je een vraag
hebt over een de hengsten of over de
voorwaarden kan je ons altijd bellen of
mailen.

info@hengstenhouderijvannunen.nl
www.hengstenhouderijvannunen.nl
+ 31 6 39 14 58 47
Koevoortseweg 20
5281SC Boxtel
Nederland

