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Contract betreffende diepvries sperma Bingo Ste Hermelle: 
 
Formule 1 per rietje: 
  
1) De verkoopprijs bedraagt 800,00 EUR exclusief 6% BTW per rietje, met diepvriessperma op 

voorhand te betalen aan hengstenhouder.  

2) Onkosten van veeartsen, transport en verzending van het sperma en uitreiking en afleveren van 

een gezondheidscertificaat zijn ten laste van de merriehouder.  

3) Betalingen worden overgemaakt na ontvangst van de factuur en vóór de aflevering van de 

rietjes, wanneer hengstenhouder deze betaling ontvangen heeft wordt uw bestelling 

doorgegeven en verzonden.  

4) De geleverde rietjes sperma worden exclusief gebruikt door de merriehouder die het rietje 

aankochten en kunnen niet doorverkocht worden.  

5) Voor ICSI-behandeling van eicellen met diepvriessperma gelden speciale voorwaarden: zie 

verder in deze voorwaarden. Het met deze overeenkomst geleverde sperma is niet ICSI-vrij.  

6) Indien het sperma aangekocht wordt voor de bevruchting van eicellen middels de toepassing 

van ICSI gelden de hiernavolgende afwijkende prijsvoorwaarden (de overige voorwaarden in 

deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing): 

a) Verkoop rietje sperma aan 800,00 EUR ex BTW per rietje  

b) Toeslag van 800,00 EUR ex BTW per levend veulen  

7)  De merriehouder dient hengstenhouder voor 30/10/2023 of na 1e gebruik een door de 

dierenarts of het embryotransplantatiecentrum opgesteld en ondertekend overzicht te 

bezorgen van het aantal succesvolle ingeplante embryo’s per merrie. Vanaf een 2de embryo 

word een toeslag aangerekend van 800,00 EUR ex BTW per succesvol ingeplante embryo na 45 

dagen dracht.  

8)  De merriehouder dient het laatste inseminatieattest/attest van embryotransplantatie 

ondertekend door de veearts onder vermelding van de laatste inseminatiedatum/datum van 

embryotransplantatie terug te sturen naar hengstenhouder en dit vóór 30/10/2023 of na 1e 

gebruik .  

9)  Indien de merriehouder een poging tot fraude pleegt, bedraagt de onvoorwaardelijke boete 

5.000,00 EUR per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld. 

10)  In geval van betwisting of invordering zijn de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen 

bevoegd.  

 
Formule 2 (3 cyclussen 2022): 

 
1) De verkoopprijs bedraagt 1600,00 EUR exclusief 6% BTW per merrie voor seizoen 2023, met 

diepvriessperma op voorhand te betalen aan hengstenhouder.  

2) Uw merrie kan via desbetreffende KI centra tot maximaal 3hengstigheden aangeboden worden 

tot 1e dracht of 1e geaccepteerde embryo in draagmoeder. In deze KI centra worden telkens 2 

diepvries rietjes sperma gebruikt per inseminatie. 

3) Onkosten van veeartskosten zijn ten laste van de merriehouder. 

4) Betalingen worden overgemaakt na ontvangst van de factuur en vóór de merrie wordt 

geïnsemineerd, wanneer hengstenhouder deze betaling ontvangen heeft wordt de bevestiging 

doorgegeven aan het betreffende KI centra. 
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5) Indien de merrie geïnsemineerd word voor embryospoeling. Vanaf een 2de embryo wordt een 

toeslag aangerekend van 800,00 EUR ex BTW per succesvol ingeplante embryo na 45 dagen 

dracht. 

6) De merriehouder dient de hengstenhouder voor 30/10/2023 of na 1e gebruik een door de 

dierenarts of het embryotransplantatiecentrum opgesteld en ondertekend overzicht te 

bezorgen van het aantal succesvolle ingeplante embryo’s per merrie. Vanaf een 2de embryo 

wordt een toeslag aangerekend van 800,00 EUR ex BTW per succesvol ingeplante embryo na 45 

dagen dracht. 

7) De merriehouder dient het laatste inseminatieattest/attest van embryotransplantatie 

ondertekend door de veearts onder vermelding van de laatste inseminatiedatum/datum van 

embryotransplantatie terug te sturen naar hengstenhouder en dit vóór 30/10/2023. 

8) Indien de merriehouder een poging tot fraude pleegt, bedraagt de onvoorwaardelijke boete 

5.000,00 EUR per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld. 

9) In geval van betwisting of invordering zijn de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen 

bevoegd. 

10) Volgende KI centra zijn bevoegd deze formule 2 toe te passen: 

-DAP Damsveld, Westerlo, Belgie (Raf Spits +32 475/59.21.43) 
-Hippolux, Glabbeek, Belgie (www.hippo-lux.be) 
-Keros, Zonnebeke, Belgie (www.keros.be) 
-Twinkeling, Kasterlee, Belgie (www.twinkeling.be) 
-Aan de Watergang, Sint Gillis Waas, Belgie (www.aandewatergang.be) 
-Hanna Remans, Oudsbergen, Belgie (www.hannaremans.be) 
-Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland 
(https://diergeneeskunde.nl/klinieken/paarden/voortplanting2) 
-ERC De Morette, Asse, Belgie (www.ercdemorette.be) 

 
Duid aan: 

0    Formule 1  Aantal rietjes: … 
 

0    Formule 2        Naam merrie + chip: … 

 
 
Gegevens merriehouder/aankoper sperma:    Gegevens levering:  

Naam:         Naam:  

Adres:         Adres:  

 

 

BTW nr:        Tel nr:  

Tel nr:         Email:  

Email:           

Handtekening en datum: 

http://www.hippo-lux.be/
http://www.keros.be/
http://www.twinkeling.be/
http://www.aandewatergang.be/
http://www.hannaremans.be/
https://diergeneeskunde.nl/klinieken/paarden/voortplanting2
http://www.ercdemorette.be/

