Opdrachtovereenkomst Aangeleverd Embryo Paard 2022
De opdrachtgever of de vertegenwoordiger hiervan;
Dhr./Mevr./Bedrijf ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Factuur opmaken op persoonlijk titel/ Factuur opmaken op naam van bedrijf
(doorhalen wat niet van toepassing is- er zijn GEEN wijzigingen weer mogelijk na facturatie)
Adres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Emailadres

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BTWnr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De opdrachtnemer
Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV (hierna te noemen AEC), Boekhorstweg 2, 6105 AD Maria Hoop.
Vertegenwoordigd door:
Dhr./Mevr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Komen overeen dat het aangeleverde embryo van onderstaande merrie x hengst:
Naam merrie

…………………………………………………

Chipnr

…………………………………………………

Paspoortnr

…………………………………………………

Hengst

Afstamming

…………………………………………………

Levensnr hengst …………………………………………………

Geboortedatum …………………………………………………
Kleur

…………………………………………………

Inseminatiedatum ………………………………………………

…………………………………………………

Spoeling
Datum spoeling …………………………………………………

Aantal embryo’s …………………………………………………

Uitgevoerd door …………………………………………………

I.E.T.S. kwaliteit

…………………………………………………

Locatie

…………………………………………………

Tijd vertrek

…………………………………………………

Telefoonnr

…………………………………………………

Tijd aankomst

…………………………………………………

Spoelmedium

…………………………………………………

Opmerkingen

…………………………………………………

Holding medium …………………………………………………
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Het Embryo door AEC (voorkeur aankruisen, meerdere opties zijn mogelijk):


Vers of zo spoedig mogelijk getransplanteerd. De benodigde ontvangstermerrie(s) word(t)en bij dracht
door de opdrachtnemer aangekocht van AEC Diergaerderhof BV.



Ingevroren en tot nader order opgeslagen.



U heeft geen bezwaar tegen het transplanteren van een embryo in een ontvangster die een veulen bij de
voet heeft.In dit geval kan de ontvangster pas opgehaald worden indien het veulen gespeend is.

De opslag van het sperma en diepvries embryo’s gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Animal
Embryo Centre Diergaerderhof BV is nimmer aansprakelijk voor schade door calamiteiten, breuk, fysieke en
genetische kwaliteit van het sperma en diepvries embryo’s , als ook voor het tijdig en correcte aanleveren van het
sperma. De opslag van diepvriessperma en diepvries embryo’s is de eerste 3 maanden gratis, daarna wordt een
opslagvergoeding per dosis in rekening gebracht. De gewonnen embryo’s zijn eigendom van de opdrachtgever
tenzij anders overeengekomen. Deze embryo’s mogen enkel door Animal Embryo Centre Diergaerderhof
getransplanteerd worden.
Ontvangstermerrie
Animal Embryo Centre Diergaerderhof levert een ontvangstermerrie, op het moment van vaststellen van de dracht
op 42 dagen vindt automatisch met terugwerkende kracht per datum van de transplantatie de
eigendomsoverdracht van de ontvangstermerrie naar de opdrachtgever plaats. De drachtige ontvangstermerrie
wordt op of kort na de 42 dagen dracht door een dierenarts gecontroleerd en de positieve diagnose geldt als
bewijs dat de merrie drachtig is. Vanaf 42 dagen dracht is de opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de
ontvangstermerrie en haar ongeboren / geboren veulen ongeacht de verblijfplaatsen van de ontvangstermerrie.
De drachtige ontvangstermerrie dient zo snel mogelijk , na constatering van 42 dagen dracht ,door de
opdrachtgever opgehaald te worden.
AEC is nooit verantwoordelijk voor vruchtverlies na de 42ste dag van de dracht, sterfte van de ontvangster of het
veulen ongeacht de verblijfplaatsen van de ontvangstermerrie , alle medische kosten noodzakelijk ten behoeve
van de ontvangstermerrie en haar ongeboren/geboren veulen zijn dan ook voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voortzetten van de dagelijkse verzorging , vaccinaties, het DNAafstammingsonderzoek en de registratie van merrie en veulen. AEC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van
een tweelingdracht, die ontstaat door de splitsing van een embryo in de baarmoeder (een-eiige tweeling.)
De paarden kunnen het AEC alleen verlaten indien alle facturen zijn voldaan. Het niet afhalen van de paarden
geeft geen recht op uitstel van betaling.
De ontvangstermerrie moet binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen terug geleverd worden aan AEC, in
goede gezondheid, correct gevaccineerd en met bijbehorend paspoort. De opdrachtgever zal Animal Embryo
Centre Diergaerderhof minstens 2 dagen voor het terugbrengen van de draagmoeder inlichten over de naam van
de draagmoeder, alsook van de datum en het tijdstip van aankomst. Zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord
van Animal Embryo Centre Diergaerderhof zal iedere draagmerrie die niet teruggebracht is binnen 6 maanden na
de verwachte partus datum worden verrekend met de opdrachtgever. Hiervoor wordt een nabetaling €1.000,exclusief BTW in rekening gebracht.
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De opdrachtgever is ook zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn paard(en), veulen(s) en drachtigheden.
Wij bieden U de mogelijkheid om dit te doen bij XCELLENT HORSE INSURANCE. Informatie over de mogelijkheden
van door verzekeren is verkrijgbaar bij een van onze medewerkers.
Wenst u een verzekering af te sluiten?

 ja

 nee ( s.v.p. aankruisen wat van toepassing is )

De opdrachtgever zorgt voor het transport en tijdig aanleveren en ophalen van de donor- en/of
ontvangstermerrie en eventuele veulens . De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle
risico’s in relatie tot het transport, het laden en lossen, het verblijf op AEC , ziekte, partus, infectie of dood van zijn
merrie en/of haar veulen, de ontvangstermerrie en de drachtigheid.

De opdrachtgever bevestigt de leveringsvoorwaarden en tarieven van Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV
ontvangen, gelezen en geaccepteerd te hebben. Deze zijn gedeponeerd onder nummer 120 44 040 bij de Kamer
van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg. Het feit dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden
niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet in de toepassing ervan, behalve indien de
opdrachtgever het verzoek ten gepaste tijde zou gedaan hebben om de noodzakelijke vertaling te bekomen.

Aldus overeengekomen en opgemaakt in tweevoud.
Datum:

…………………………………………………

Plaats:

…………………………………………………

Opdrachtgever of vertegenwoordiger

Opdrachtnemer

Naam

Naam

Handtekening

…………………………………………………

…………………………………………………

Handtekening
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