
 
Betreft  :  DEKOVEREENKOMST    
 
De ondergetekenden,  
De heer/ mevrouw 

Naam:…………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………. 

Woonplaats:…………………………………………………………. 

 
hierna te noemen “merriehouder” 
 
en  
 

Naam:…………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………. 

Woonplaats:…………………………………………………………. 
 
hierna te noemen “hengstenhouder”  
 
 
Merrie-en hengstenhouder, 
verklaren hierbij te zijn overeengekomen, dat de merrie ter dekking zal worden gebracht, 
met inachtneming van de onderstaande voorwaarden. 
 
De Mediterrane miniatuur ezel merrie/ ezel merrie 

Naam: ……………………………………………………………………………………….. 

Kleur:…………………………………………………………………………………………. 

Leeftijd:………………………………………………………………………………………. 

Chipnummer:……………………………………………………………………….. 

Paspoortnummer:………………………………………………………………………… 
 
Wel / Niet vergezeld van een zogend veulen (hierna te noemen “de merrie”) ter dekking 
wordt gebracht bij de  Mediterrane Miniatuur ezelhengst / ezelhengst 

Naam: …………………………………………………………………………………………. 

Kleur: ………………………………………………………………………………………….. 

Chipnummer: ……………………………………………………………………………….. 

Paspoortnummer:…………………………………………………………………………… 

Dekperiode ………………………………………………………………………………….. 

Datum van aankomst: …………………………………………………………………….. 

(vermoedelijke ) vertrekdatum (e.e.a. in overleg) : 
………………………………………………………… 
 



Voorwaarden 
De merrie wordt ondergebracht op het terrein van Stal …………………......... Overeenkomstig 
de gangbare wijze waarop ezels worden gehouden, wordt de merrie met een of meerdere 
merries en of hengst in de wei of stal gehuisvest.   
 
Merriehouder garandeert dat de merrie bij aankomst vrij is van besmettelijke ziekten en dat 
zij afkomstig is uit een bestand waarbinnen gedurende een periode van 8 weken voor de 
datum van aankomst geen besmettelijke ziekten zijn opgetreden. 
Tevens stellen hengstenhouder en merriehouder op het moment van aankomst, gezamenlijk 
vast of genoemde merrie, in goede lichamelijke conditie is.  
 
Merriehouder doet hengstenhouder een kopie van het afstammingsbewijs van de merrie 
toekomen. 
 
Merriehouder toont bij aankomst aan dat de ezel adequaat is gevaccineerd (influenza / 
tetanus) en garandeert dat de merrie recentelijk is  ontwormd. 
 
 
Behandeling door de dierenarts 
Bij ziekte of verwonding van de merrie informeert hengstenhouder, merriehouder zo spoedig 
mogelijk. In het geval van dringende en noodzakelijke diergeneeskundige behandeling en/of 
in het geval dat de beslissing van merriehouder ter zake niet kan worden afgewacht, is het 
hengstenhouder toegestaan aan een dierenarts van zijn/haar keuze – in naam en op kosten 
van merriehouder – opdracht te geven tot geneeskundige behandeling van de ezel. 
Merriehouder gaat ermee akkoord dat de ezel, in geval van doorverwijzing door de 
geraadpleegde dierenarts – in naam en op kosten van merriehouder – naar een kliniek wordt 
overgebracht. 
 
Verzekering 
De bij Stal……………………………gebruikelijke vorm van ezelhouderij, die geheel in 
overeenstemming is met de gangbare wijze waarop ezels gehouden worden, heeft als 
gevolg, dat vanwege het sociale contact van de ezels - kwetsuren – in het bijzonder 
samenhangend dan wel voortkomend uit rangordeconflicten – niet kunnen worden 
uitgesloten. Hierbij wordt geattendeerd op de mogelijkheid van het eventueel afsluiten van 
een passende verzekering. 
 
Aansprakelijkheid 
Hengstenhouder zal gedurende periode waarop deze overeenkomst betrekking heeft zorg 
dragen voor een zo goed mogelijke verzorging en onderbrenging van de door 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 merrie bij  hengstenhouder is ondergebracht. 
Merriehouder verklaart als houder van een dier op de gebruikelijke wijze en in voldoende 
mate verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. 
 



Tarieven 
 
a. Dekgeld bedraagt €…………. Aanbetaling van  €……………………., bij het brengen van de 
merrie 
b. Weidegeld bedraagt €……….. per dag, merrie met veulen aan de voet bedraagt €………… 
c. voor de verzorging van meegeleverde voeding en/of medicamenten geldt een toeslag van 
€…………… per dag. 
d. Merrie blijft in de kudde/terrein van Stal……………………. t/m uitblijven volgende 
hengstigheid, met een maximum periode van …………..weken. 
e. Eventuele vervoerkosten bedragen €…………. Per kilometer. 
f.  Het dekgeld, weidegeld en de eventuele overige kosten dienen door de merriehouder voor 
het vertrek van de merrie te worden voldaan (minus aanbetaling). Na ontvangst van het 
verschuldigde ontvangt merriehouder onverwijld het dekbewijs.  
g. Mocht de merrie, op uiterlijk …………….(datum) in het dekjaar niet drachtig zijn, dan dient 
het eerder afgegeven dekbewijs geretourneerd te worden. Na ontvangst van het dekbewijs 
door Stal……………………………….., wordt €………….. van het dekgeld geretourneerd. Men 
betaalt dus in dat geval uitsluitend de aanbetaling van het dekgeld plus de overige kosten. 
 
Bijzondere clausules 
Alle wijzigingen of uitbreidingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd. Eventuele ontbinding van een van de voorwaarden van deze overeenkomst heeft 
geen invloed op de (rechts)geldigheid van hetgeen dat in deze overeenkomst is vastgelegd. 
 
Aldus overeengekomen, 
 
Plaats / datum      Plaats / datum 
 
…….….-…….….-………    …….….-………..-……… 
 
Merriehouder      Hengstenhouder 
 
 


