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Exploitatie
stamboekhengst:
the do’s en don’ts

De KFPS Hengstenkeuring is weer voorbij en iedereen die
aanwezig was heeft de emotie bij de fokkers en de eigenaren van de
kampioenen gezien. Vreugde en verdriet liggen zo’n dag dicht bij
elkaar. Fokker en eigenaren die blij zijn met de kampioen en de
hengstenhouder die financieel deelt in deze vreugde met meerdere
dekkingen in het komende seizoen. De hengst die dit jaar een
treetje lager staat, ziet dit vaak ook terug in het aantal dekkingen.
Alles heeft te maken met de vorm van de dag!

de kosten van onderhoud van de hengst,
waaronder de kosten van hoefbeslag en
verzorging, maar ook op de reguliere
dierenartskosten. De niet incidentele
dierenartskosten, waaronder verstaan de
opname in een kliniek en de uitvoering van
operaties komen veelal voor de eigenaar.
Maak hierover goede afspraken, ook als u
als eigenaar het niet eens bent met de
wijze waarop uw hengst wordt verzorgd.
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procedure laat zich raden. Zo ook in het
geval van enige jaren terug. In deze
spraakmakende procedure hebben partijen
elkaar ruim zeventien jaar het leven zuur

Raadzaam om bij hengstenexploitatie
goede schriftelijke afspraken te maken

gemaakt. Het was een vrij onoverzichtelijke zaak, waarbij partijen hun best
hadden gedaan om de zaak gecompliceerd

van partijen kan worden opgezegd. Geef

In het bovenstaande heb ik zo maar een

te maken. De dossierdoos was aangegroeid

aan hoe en wanneer deze opzegging dient

aantal punten genoemd voor het aangaan

tot een volgepakte verhuisdoos, waarin

te geschieden. Het kort van tevoren

van een exploitatie overeenkomst. Weet

zich oneindig veel moedeloos stemmende

opzeggen kan voor de hengstenhouder

dat deze punten niet volledig zijn.

stukken bevonden. Het geschil ging over

problemen met zich mee brengen om tijdig

In de zeventien jaar slepende procedure

de afrekening tussen partijen op grond

over een vervangende hengst te kunnen

van hierboven had dit met goede afspra-

van een exploitatie overeenkomst van een

beschikken. Ook kunnen partijen afspra-

ken kunnen worden voorkomen. Voorko-

stamboekhengst. Tijdens de procedure

ken maken over de al dan niet tussentijdse

men is nog steeds beter. Aan het eind van

kwam één van betrokkenen te overlijden,

verkoop van de hengst door de eigenaar.

deze slepende procedure waren er alleen

waardoor de procedure ook nog geschorst

nog maar verliezers.

moest worden.

Wijze van adverteren

Ik zal u niet vermoeien met de details,

Belangrijk is dat partijen duidelijk

maar als u dergelijke procedures wenst te

aangeven wat ze van elkaar verwachten

voorkomen, is het raadzaam om bij de

en hoe de hengst op de juiste wijze kan

exploitatie van uw hengst goede schrifte-

worden gepresenteerd in de media. Niet

lijke afspraken te maken.

zelden komen geschillen voort over

Huurprijs

tie. Vooral als er meerdere hengsten op

Mr. Aukje Kroondijk is advocaat bij
Omny De Vries Advocaten in Wolvega.
Ze is specialist op het gebied van
hippisch recht, agrarisch recht, ondernemingsrecht en economisch strafrecht.

Bedraagt de huurprijs een bedrag per

hetzelfde dekstation aanwezig zijn.

www.omnydevries.nl

merrie (bij drachtigheid) of een vaste

De wijze van verzorging betreft niet alleen

bijvoorbeeld de grootte van de adverten-

68

Phryso maart 2018

69

