
Algemene voorwaarden/contract voor verkoop diepvriessperma  2018 

“Thunder van de Zuuthoeve” 

 Voorwaarden & Prijzen zijn ex BTW en enkel geldig voor het dekseizoen 2018 

 500,00€ / diepvriesrietje 

 Onkosten veeartsen, stalling van uw merrie, verzending diepvriessperma zijn ten laste van de 

merriehouder 

 De bestellingen van diepvriessperma gebeuren enkel en alleen via Paardenfokkerij Zuuthoeve 

 Betalingen worden overgemaakt na ontvangst van onze factuur en vóór de aflevering van de 

bestelde rietjes, wanneer Zuuthoeve deze betaling ontvangen heeft wordt uw bestelling 

doorgegeven en verzonden. 

 Er worden geen enkele kortingen toegestaan 

 Er worden geen garanties gegeven op diepvriessperma 

 De aangekochte rietjes worden eigendom van de merriehouder en kunnen niet doorverkocht 

worden, dekbewijzen worden enkel en alleen op de merriehouder volgens het bestelformulier van 

de aangekochte rietjes opgemaakt 

 Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de 

eerste bestelling door te geven aan Paardenfokkerij Zuuthoeve 

 De merriehouder dient Paardenfokkerij Zuuthoeve voor 01/10/18 een door de dierenarts of het 

embryotransplantatiecentrum opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal 

succesvolle ingeplante embryo’s per merrie. Vanaf een 2
de

 embryo word een toeslag aangerekend 

van 100,00€ ex 21% Btw administratiekosten per dekbewijs dat uitgeschreven moet worden 

 Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder een dekbewijs waarop die laatste 

inseminatiedatum is vermeld. Dit document is noodzakelijk voor de aangifte en registratie van het 

veulen na de geboorte. Het dekbewijs wordt enkel en alleen afgeleverd als er geen openstaande 

betalingen zijn bij Paardenfokkerij Zuuthoeve 

 Merriehouder dient de algemene voorwaarden/contract ondertekend terug te bezorgen alvorens 

de aflevering van de bestelde rietjes 

 De merriehouder dient een kopij van het merrie stamboekje te bezorgen aan Paardenfokkerij 

Zuuthoeve 

 De merriehouder dient het laatste inseminatieattest ondertekend door de veearts onder 

vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te sturen naar het kantoor van 

Paardenfokkerij Zuuthoeve te Lier (B) vóór 01/10/18 

 Indien de merriehouder een poging tot fraude pleegt bedraagt de onvoorwaardelijke boete 

2500,00€(ex BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld 

 Ingeval van betwisting zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 

Mechelen bevoegd 

 

Paardenfokkerij Zuuthoeve       

Vets Conny        

 

 

 

 

 

 

 

 

   Datum :  

 

Klant naam + handtekening gevolgd door  
“gelezen en goedgekeurd” 

 



Algemene voorwaarden/contract voor verkoop diepvriessperma 2018 

“Thunder van de Zuuthoeve” 

 

Bestelformulier :  

Gegevens klant (adres – tel.nr & faxnr  – email en eventueel Btw nummer)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wenst  ……………(aantal) rietjes van Thunder van de Zuuthoeve aan te kopen 

x 500,00 € ex 6% btw  =  …………………  totaal bedrag te betalen via  

Nv Vets Veehandel « Paardenfokkerij Zuuthoeve » - Zuut 44 – 2500 Lier – België 

AXA  BE55 7512 0832 7344   BIC AXABBE22 

 

Merriehouder gaat akkoord met de algemene voorwaarden voor verkoop van diepvriessperma 2018 

“Thunder van de Zuuthoeve” 

 

Merriehouder voegt hierbij een kopij van het merrie stamboekje 

 

Merriehouder wenst  :   

 

diepvriessperma zelf op te halen en zal zich voorzien van een diepvriescontainer  

diepvriessperma te laten versturen naar een KI station naar keuze :  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Merriehouder wenst embryospoeling te laten uitvoeren en is volgens de algemene voorwaarden ervan 

op de hoogte dat vanaf 2
de

 embryo een toeslag gerekend word van 100,00€ ex 21% Btw 

administratiekosten per uit te schrijven dekbewijs 

 

Paardenfokkerij Zuuthoeve       

Vets Conny   

 

 
   Datum :  

 

 

Klant naam + handtekening gevolgd door  
“gelezen en goedgekeurd” 


