Dekvoorwaarden Nederland en België 2020 Chat Botte du Ruisseau Z
Algemeen:










Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens
aanleveren
Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
Het dekseizoen eindigt op 1 september 2020
Het gustgeld bedraagt € 150, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij
indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële
dierenarts vóór 15 oktober 2020
Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór
15 oktober 2020
Uitsluitend beschikbaar middels diepvriessperma
Stalgeld merrie met veulen € 10,-, zonder veulen € 6,- per dag
Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de
merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden

Embryo-Transplantatie en ICSI:











Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor
embryo-spoeling of voor ICSI
Begeleiding voor embryo-spoeling loopt via Stoeterij Black Horses, M.
Wesselingh. ICSI uitsluitend via een door Stoeterij Black Horses BV
erkend bedrijf
Indien er geen ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden
voor deze merrie
Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één
inseminatie worden gespoeld
Merriehouder dient Stoeterij Black Horses BV vóór 15 oktober 2020 een
door de dierenarts of het ET centeropgesteld en ondertekend overzicht
te bezorgen van het aantal geslaagde ICSI’s per merrie
Indien de transplantatie van het ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (indien vermeld)
Niet gebruikte rietjes voor ICSI blijven ten allen tijde eigendom van
Stoeterij Black Horses BV en moeten aan het eind van het seizoen naar
ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes

Aansprakelijkheid:


Stoeterij Black Horses BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins




De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de
eigenaar.
Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van
Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te
Utrecht.

Veterinaire begeleiding Embryo-transplantatie en reguliere dekkingen:




Veterinaire begeleiding door dierenarts M. Wesselingh
Voor merriebegeleiding wordt eenmalig € 140,00 (excl. BTW) in
rekening gebracht
De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties,
bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of
operaties worden door Stoeterij Black Horses BV in rekening gebracht
bij de merriehouder

Export:
Dit geldt voor klanten die niet in Nederland en België woonachtig zijn


Sperma wordt niet geëxporteerd. Indien gewenst kan de merrie in
overleg aangeleverd worden bij Stoeterij Black Horses voor inseminatie

Dekgeld:
 € 1.200 excl. BTW per drachtige merrie of per geslaagde Embryo / ICSI

