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Staartenbijten

De Vries Advocaten in Wolvega. Ze is

geen zorgen te maken volgens de

staleigenaar.

Een ander bekend probleem in de groep

specialist op het gebied van paard en

Schade tijdens
de opfok
De meeste jonge veulens zijn weer afgespeend. Omdat niet iedereen de tijd en ruimte heeft om zijn eigen veulens op te fokken,
worden vele veulens bij opfokstallen ondergebracht. Veulens,
maar ook enters en twenters, worden daar in groepen gehouden. Een groepsgewijze opfokperiode biedt een uiterst gewenste
sociale opvoeding, maar tegelijkertijd brengt het risico’s met zich
mee. U vertrouwt op een goede behandeling van uw paard, maar
het paard kan ziek worden of erger nog doodgaan. Anderzijds
kunnen de paarden elkaar iets aandoen. Elkaar een been kapot
slaan of staartenbijten. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?
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Paarden onderling
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