Opdrachtovereenkomst Insemineren 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
Onderstaande merrie aangeboden wordt voor Kunstmatige Inseminatie :
Naam paard

…………………………………………………

Afstamming

…………………………………………………

Chipnr

…………………………………………………

Geboortedatum …………………………………………………

Levensnr

…………………………………………………

Kleur

…………………………………………………

Bovengenoemde merrie is vergezeld van een bij de merrie behorend paspoort.

 ja  nee

Indien de entstatus van de merrie niet up-to-date is, is AEC gerechtigd deze in orde te maken.

 ja  nee

Veterinaire wetenswaardigheden die voor ons van belang zijn om te weten.

 ja  nee

Is de merrie actief in de sport?

 ja  nee

Opmerkingen
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De merrie dienst geïnsemineerd te worden met sperma van de hengst. Hengstkeuze:
Animal Embryo Centre bv * Boekhorstweg 2 * 6105 AD Maria-Hoop/NL * T +31(0)475 302202 * E info@animalembryocentre.nl * I www.animalembryocentre.com * KvK 12044040 * BTW NL 815480647
B01*Rabobank (NL)20 RABO 0174179685 – bic RABONL2U * Raiffeissenbank (D) DE21370694122803197019 – bic GENODED1HRB. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze
leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nummer 12044040 bij de provinciale Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

1………………………………………………

2………………………………………………

3………………………………………………

Voor de levering van het benodigde sperma wordt overeengekomen:


AEC levert het sperma en factureert dit rechtstreeks aan de opdrachtgever.



AEC bestelt sperma in opdracht van de opdrachtgever bij de hengstenhouder. De verrekening van de
kosten van sperma en vindt rechtstreeks plaats tussen de hengstenhouder en de opdrachtgever.



De opdrachtgever zorgt zelf voor de aanlevering van het sperma.

De transportkosten van het sperma zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
De opslag van het sperma 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, als ook voor het tijdig en correcte aanleveren van het sperma. De opslag van diepvriessperma is
de eerste 3 maanden gratis, daarna wordt een opslagvergoeding per dosis in rekening gebracht.Het paard dient
gechipt en vergezeld van een geldig paspoort op Animal Embryo Centre Diergaerderhof aangeleverd te worden.
De opdrachtgever verklaart dat de merrie 30 dagen voorafgaande aan de aanvoerdatum niet natuurlijk is gedekt.
Het paard dient in een goede algemene gezondheidstoestand en voldoende halstermak te zijn. Indien er
onverhoopt problemen mochten zijn met het paard en of veulen, b.v. gezondheidsproblemen, en de
opdrachtgever niet te bereiken is, heeft het AEC het recht om die beslissingen te nemen die het beste zijn voor
het paard en of veulen. Hierbij zijn alle te maken kosten en gevolgen voor de opdrachtgever. Deze kunnen niet
verhaald worden op AEC. U geeft toestemming dat er om gezondheids- en/of welzijnsredenen medicijnen
toegediend kunnen worden, die de status van het paard veranderen naar niet-voedselproducerend.De
opdrachtgever zorgt voor het transport en tijdig aanleveren en ophalen van het paard 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, en de drachtigheid.
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. Meer informatie over de
mogelijkheden van doorverzekeren 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
paarden kunnen het AEC alleen verlaten indien alle facturen zijn voldaan. Het niet afhalen van de het paard geeft
geen recht op uitstel van betaling.De opdrachtgever bevestigt de leveringsvoorwaarden en tarieven van AEC
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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