* Zomerseizoen is van 1 mei t/m 30 oktober
* Winterseizoen is van 1 november t/m 30 april
Optie 1
Stalhuur per maand
Verwachte lengte
weidegang

optie 2
€ 250

Rantsoen in het
zomerseizoen
Rantsoen in het
winterseizoen

Voeren in het
zomerseizoen

optie 4
€ 210

optie 5
€ 125

Rusthuis
€ 70

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, 10 m2
Weide

Ja, ~9 m2
Weide

Ja, ~9 m3
Weide

Ja, ochtend

Ja, ochtend

Influenza enting

Servicen, zoals
weideservice /
paddockservice /
uitmestservice etc*

Nee

ja, m.u.v. paddocks en ja, m.u.v. paddocks en
opslag. (kast en
opslag. (kast en
Dekenruimte).
Dekenruimte).

Ja, shetbox

Nee

Nee

Weide

Weide

Weide. Daarnaast
verstrekt de stal
ruwvoer in de weide
indien noodzakelijk.

Weide. Daarnaast
verstrekt de stal
ruwvoer in de weide
indien noodzakelijk.

N.v.t.

N.v.t.

Weide

In Nov en Dec nog
In Nov en Dec nog
In Nov en Dec nog
In Nov en Dec nog
weidegang +
weidegang +
weidegang +
weidegang +
Krachtvoer naar wens Krachtvoer naar wens Krachtvoer naar wens Krachtvoer naar wens
+ "Ruwvoertegoed"
+ "Ruwvoertegoed"
+ "Ruwvoertegoed"
+ "Ruwvoertegoed"
Ja, ochtend

Nee

Ja, ochtend

Voeren in het
Ja, ochtend en middag Ja, ochtend en middag Ja, ochtend en middag Ja, ochtend en middag Indien noodzakelijk
winterseizoen
N.v.t.
Strooisel inbegrepen
Nee, te verwachte
Nee, te verwachte
Nee, te verwachte
Nee, te verwachte
kosten: zie Tarieven
kosten: zie Tarieven
kosten: zie Tarieven
kosten: zie Tarieven

Ontworming

€ 175

Zomerseizoen, dag en Zomerseizoen, dag en Zomerseizoen, dag en Zomerseizoen, dag en 365 1/4e dag per jaar, 365 1/4e dag per jaar,
dag en nacht
nacht. Nov. en Dec.
nacht. Nov. en Dec.
nacht. Nov. en Dec.
nacht. Nov. en Dec. dag en nacht
overdag.
overdag.
overdag.
overdag.

Gebruik
binnenrijbaan
Gebruik andere
faciliteiten

Box ter beschikking

optie 3
€ 235

Niet inbegrepen.
Niet inbegrepen.
Niet inbegrepen.
Niet inbegrepen.
Niet inbegrepen.
Ontwormen gaat via
Ontwormen gaat via
Ontwormen gaat via
Ontwormen gaat via
Ontwormen gaat via
stal. U kunt hierbij
stal. U kunt hierbij
stal. U kunt hierbij
stal. U kunt hierbij
stal. U kunt hierbij
kiezen voor eitelling of kiezen voor eitelling of kiezen voor eitelling of kiezen voor eitelling of kiezen voor eitelling of
preventief
preventief
preventief
preventief
preventief

Indien noodzakelijk
N.v.t.

Wel inbegrepen. Er
wordt preventief
ontwormd via stal.

Niet inbegrepen. Enten Niet inbegrepen. Enten Niet inbegrepen. Enten Niet inbegrepen. Enten Niet inbegrepen. Enten Wel inbegrepen. Enten
gaat via stal en is 1x
gaat via stal en is 1x
gaat via stal en is 1x
gaat via stal en is 1x
gaat via stal en is 1x
gaat via stal en is 1x
per jaar verplicht.
per jaar verplicht.
per jaar verplicht.
per jaar verplicht.
per jaar verplicht.
per jaar verplicht.

Optioneel beschikbaar Optioneel beschikbaar Optioneel beschikbaar Optioneel beschikbaar Optioneel beschikbaar Optioneel beschikbaar
op werkdagen
op werkdagen
op werkdagen
op werkdagen
op werkdagen
op werkdagen

* Andere servicen als vermeld bijv. medicijnen toedienen, bijvoeren etc. Kunnen ook worden verzorgt op werkdagen
* Start en einddatum seizoenen en lengte weidegang kunnen door omstandigheden iets afwijken.
* Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

