Algemene verkoopvoorwaarden dekseizoen 1.1.2018 – 31.7.2018

1. Reglement
Het voorschot van €250 dient te zijn betaald voor de eerste inseminatie.
De resterende €1000 van het dekgeld, is te betalen voor 1 oktober in het lopende jaar, wanneer de
merrie drachtig is. Prijzen zijn btw inbegrepen.

Betaling van het voorschot
Te voldoen voorafgaand aan de levering van het sperma op rekeningnummer A.S.B.O. B.V.B.A., of
IBAN BE 14 7343 7308 8883 en BIC KREDBEBB met vermelding van uw telefoonnummer en
factuurnummer. De betaling gebeurt aan naam A.S.B.O. B.V.B.A, adres Kratenberg 5
3221 Nieuwrode Belgie.
Wat betreft de voorschotten zal de gekwiteerde factuur worden opgestuurd na ontvangst van de
betaling.

Betaling van het verschuldigde bedrag
De eigenaar van de merrie dient het laatste inseminatierapport vóór 1 oktober van het lopende jaar
terug te sturen en daarbij aan te geven of de merrie drachtig is of niet. In het geval de merrie niet
drachtig is, is enkel een dierenartsverklaring geldig. Wanneer de fokker geen rapport van nietdrachtigheid voor 1 oktober 2018 instuurt, zal het dekbedrag invorderbaar zijn vanaf deze datum.
Wij bieden een korting aan van €100 vanaf de tweede merrie die in hetzelfde jaar gedekt wordt door
tussenkomst van de hengst Iron Man van de Padenborre. De eerste dekking kost €1250, de volgende
dekkingen €1150. De levering van het zaad van de hengst is onderworpen aan 6% BTW(1250€
dekgeld is btw inclusief), alle andere prestaties zijn onderworpen aan 21% BTW. Conform de
Europese richtlijnen is intracommunautaire BTW verschuldigd voor producten of diensten geleverd
aan een andere Europese lidstaat.

2. Garantie op levend veulen
In geval van niet-drachtigheid op 01.10.2018, of in geval van miskraam na 1.10.2018, of in het geval
van overlijden van het veulen binnen 48 uur na de geboorte, zullen de betaalde bedragen worden
doorgeschoven voor dekseizoen 2019 mits binnen de gestelde termijn een dierenartsverklaring aan:
Stal G.W.H.-A.S.B.O. - Padenborre wordt overhandigd. In alle hierboven in punt 2 genoemde
gevallen heeft de koper het recht om in 2019 een nieuwe dekking te verkrijgen tegen de
voorwaarden van 2018, waarbij rekening gehouden wordt met de betaling van het voorschot en er
geen prijsverhogingen van het dekgeld aangerekend worden. In geval dat men meerdere merries
laat dekken, geldt de hogervermelde korting enkel vanaf de 2de merrie.

3. Ingevroren sperma
In geval van inseminatie met ingevroren sperma, dienen de lege gebruikte rietjes, evenals de nietgebruikte rietjes terug te worden gestuurd naar Stal G.W.H. -A.S.B.O.- Padenborre.
Er zullen tot 3 doses (1 dosis per hengstigheid) worden verstrekt, oftewel 3 hengstigheden voor de
inseminatie van de merrie.
Na de eerste hengstigheid zullen er alleen extra doses worden verstrekt met aantoning van een
dierenartsverklaring waarin staat dat de merrie niet drachtig is.
Wanneer na drie hengstigheden de merrie niet drachtig is, behoudt Stal G.W.H. – A.S.B.O. Padenborre zich het recht voor om te eisen dat de volgende inseminatie plaatsvindt in een centrum
van zijn keus en alle aanvullende gebruikte doses zullen dan €10,00 per rietje kosten.

4. Embryotransfer
Wanneer de eigenaar van de merrie een embryotransfer uit wil laten voeren, dient Stal G.W.H. –
A.S.B.O. – Padenborre hiervan op de hoogte te zijn vanaf de eerste bestelling van sperma.
Wanneer er geen enkele embryo (‘s) is/zijn gevonden, kan er opnieuw sperma voor dezelfde merrie
worden besteld, mits er door een dierenartsverklaring kan worden aangetoond dat de embryo-oogst
bij de laatste inseminatie negatief was.
In het geval van een positieve embryo-oogst, dient een nieuwe dekreservering te worden geplaatst
wanneer er extra sperma wordt besteld voor de merrie.
Indien meerdere embryo’s worden geoogst tijdens één inseminatie, worden er evenveel
dekvoorschotten gefactureerd als geconstateerde hengstigheden. De fokker stelt hiervan Stal G.W.H.
-A.S.B.O.- Padenborre binnen de veertien dagen na de succesvolle transplantatie op de hoogte.
Het dekbedrag is invorderbaar voor ieder succesvol getransplanteerd embryo wanneer de dragende
merrie drachtig is op 1 oktober 2018.
Wanneer de embryotransfer negatief is, dient de eigenaar van de merrie Stal G.W.H. -A.S.B.O.Padenborre hiervan op de hoogte te brengen vóór 1 oktober van het lopende jaar, door het
overleggen van een dierenartsverklaring van niet-drachtigheid.

5. Algemene verkoopvoorwaarden
Iedere factuur wordt geheel contant betaalbaar.
Iedere betwisting dient per aangetekend schrijven binnen de acht dagen van de ontvangst van de
factuur te worden gemaakt om ontvankelijk te kunnen zijn.
De verkoper behoudt zich het eigendom van de bestelde goederen voor tot de voldoening van de
verbintenissen door de klant.
In geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van G.W.H. – A.S.B.O. Padenborre bevoegd.

6. Fraude
In geval van fraude over de oogst van één of meerdere embryo’s, over de verklaring van drachtigheid
van een merrie, over de geboorteakte van ieder uit de hengst Iron Man van de Padenborre van stal
Stal G.W.H. -A.S.B.O.- Padenborre geboren veulen, wordt de eigenaar van de merrie geacht om aan
Stal G.W.H. -A.S.B.O.- Padenborre als boeteclausule een forfaitair bedrag van tweeduizend
vijfhonderd (€2500,00) per embryo en/of veulen te betalen, en om het volledige dekbedrag van
extra dekking(en) af te lossen.
De fokker verbindt zich ertoe om de geboorte van zijn veulen in geen enkele stamboek te plaatsen
voordat het geheel aan facturen ten name van stal Stal G.W.H. -A.S.B.O.- Padenborre is vereffend en
dan nog enkel door middel van de originele geboorteakte overhandigd en ondertekend door stal
G.W.H. -A.S.B.O.- Padenborre.
Door bestelling en aanschaf van de dekking, verklaart/verklaren de fokker en/ of eigenaar van de
merrie kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de huidige algemene dek-en
tariefvoorwaarden voor het dekseizoen 2018.
Opgesteld te

op

Ondertekend door de Koper:

Naam:
(met voorafgaande vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)

(datum)

