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=================================================================== 

De  veulen opfok prijzen voor Veulens / Jaarlingen / Twenter/ en Oudere Paarden 

Vanaf 1 oktober 2017: 

Voor alle paarden geldt dezelfde prijs voor de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober:  

€ 125,00 per maand of in 1 keer * € 610,00 incl 3 maandelijks bekappen en ontwormen 

( alleen bij vooraf voldoen opfokkosten, hele periode voldaan in 1 keer, korting 15 euro ) 

                                             

Veulenkosten in de winterperiode:  * € 930,00  of per maand  € 135,00 

Jaarlingkosten in de winterperiode:            * € 1000,00  of per maand  € 145,00 

Twenter kosten in de winterperiode:            * € 1070,00  of per maand  € 155,00   

Ouder paarden kosten in de winterperiode   * 1140 euro of per maand *165 euro                              

* prijswijzigingen voorbehouden     *prijzen inclusief BTW                       

=================================================================== 

 Alle prijzen zijn inclusief voer, hooi, stro, het uitmesten van de opfokboxen en het 

dagelijks voeren van de dieren in kudde verband, excl. extra behandelingen en/of 

medicijnen. De zomer periode loopt van 1 mei tot 1 oktober, daarna is de 

winterperiode van kracht. Eventuele nevenkosten zoals extra verzorging, medicijnen, 

extra bekappen of dierenarts kosten zijn lasten voor de paarden/veulen eigenaar en 

worden extra in rekening gebracht middels een factuur of kennis geving per e-mail. 

  De staleigenaar kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventueel dood, 

diefstal of beschadiging van het veulen/paard. Dit ook indien het veulen/paard schade 

aan derde toebrengt. Een basis verzekering of uitgebreide verzekering door de 

eigenaar voor het betreffende paard wordt daarom ten aller tijden aanbevolen. 

  De staleigenaar kan zelf beslissen welke arts of hoefsmid hij laat komen, om het 

veulen/paard (extra) te laten behandelen. Deze extra behandelingen komen altijd ten 

kosten van de veulen- paarden eigenaar. Iedere paarden- veulen eigenaar is geheel vrij 

om zelf de hoefsmid en/of  veearts een keer extra voor haar/zijn paard/veulen te laten 

komen om deze te laten behandelen, hierbij dient de eigenaar dan wel zelf aanwezig te 

zijn en deze factuur dient direct te worden voldaan na de behandeling.  

 Het veulen/jaarling/paard dient netjes bekapt en 2 weken voor aankomst op de Ranch 

te zijn ontwormd. Eventuele medische, ziekten historie of andere problemen van het 
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betreffende dier dient voor aankomst aan de stal eigenaar te zijn gemeld, bij 

nalatigheid en het niet vermelden van enig ziektebeeld en of anders, zijn de gevolgen 

en de meegebrachte kosten hiervan voor de paarden/veulen eigenaar van het 

betreffende dier. De Historie van het dier dient altijd overlegt te worden. 

 Wederopzegging van dit contract dient te geschieden minimaal 3 maanden voor 

vertrek zodat er rekening kan worden gehouden met inkopen van o.a. het voer. 

 Bij het te laat opzeggen is een eenmalige  vergoeding verschuldigd om de ontstane 

kosten van het ingekochte voer en/of overigen financieel te kunnen compenseren en 

hiermee te verrekenen met een bedrag van 175 euro. Uitsondering situaties mogelijk, 

alleen in overleg met de Eagles Ranch eigenaren en met hun goedkeuring. 

 Het zomerseizoen loopt van 1mei tot 1 oktober het winterseizoen van 1 oktober tot  

1 mei in het volgende boekjaar. Bij het niet tijdig vooraf opzeggen van het nieuwe 

seizoen is een eenmalig bedrag van 175 euro verschuldigd om ontstane kosten te 

kunnen compenseren, deze 175 euro moet voldaan zijn alvorens het betreffende paard 

kan worden opgehaald op de Eagles Ranch. Bij het niet voldoen van de openstaande 

kosten in een periode van 3 maanden, vordert de Eagles Ranch het betreffende paard 

en gaat in het uiterste geval tot verkopen van het betreffende dier over om hiermee 

openstaande kosten en de extra gemaakte kosten te kunnen voldoen. 

 Betaling gaat per bank of contant in het volledige bedrag moet voldaan zijn bij 

aanvang van  de nieuwe periode (maand – seizoen). t.a.v. de Eagles Ranch 

Bankrekening nr. 36 25 06 299, Rabobank te Texel. Onder vermelding van opfok en 

naam paard/veulen.  

 Bij het niet tijdig betalen van de verschuldigde opfokkosten wordt in de eerste maand 

na datum een extra vergoeding van 10% in rekening gebracht, in de 2e maand  en 3e 

maand dat er verzuimd wordt om te betalen, zal er wederom 10% extra in rekening 

worden gebracht, na deze periode vordert de Eagles Ranch het betreffende dier en zal 

tot verkopen overgaan om de gemaakte kosten + de openstaande kosten te kunnen 

gaan voldoen. Eventuele meerwaarde wordt na overleg aan de eigenaren overgemaakt. 

 Nevenkosten zoals extra hoefsmid, veearts en andere extra kosten dienen binnen 2 

weken te worden voldaan na het ontvangen van de extra rekening betreffende deze 

kosten. De extra factuur kan ook per e-mail zijn aangemaakt of mondeling besproken.  

 Het is de gewoonte om na ondertekening van dit contract reserveringskosten te 

voldoen binnen 2 weken na ondertekening welke wordt verrekent met extra kosten. De 

reserveringskosten bedraagt € 50,00 en zal worden verrekend met extra kosten welke 

gemaakt worden in het dagelijks gebruik om de paarden te verzorgen. 

 De reserveringskosten van 50 euro dient te zijn voldaan voor aankomst van het 

betreffende paard op onderstaand bankrekening nummer onder vermelding van 

reservering opfok en naam paard. Rabobank: 36.25.06.299 Texel 

 De paarden/veulen eigenaar verklaart hierbij het contract goed doorgelezen te hebben 

en op de hoogte te zijn van de wijze van betalen, de opfok reglementen in acht te 

zullen nemen en de gehele verantwoording voor het betreffende dier op zich te nemen 

tevens de schade aan derden die het dier toe zou kunnen brengen. Ook eventuele 

schade in en om de stal toegebracht door het veulen/paard zijn kosten voor de 

veulen/paarden eigenaar. 

 Een verzekering voor het betreffende dier in de periode dat het op de Eagles Ranch 

verblijft wordt ten aller tijden door de ranch eigenaren aangeraden. Bij twijfel wordt 

altijd eerst de hoefsmid en/of dierenarts gewaarschuwd en nadat er een diagnose is 

gesteld worden de eigenaren op de hoogte gesteld om paniek te voorkomen. 

Henk Zoetelief en/of  Danielle Kaczor:             Veulen/Paard                Paarden-eigenaar :                                                                          


