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VERKOOPSOVEREENKOMST MET ALGEMENE VOORWAARDEN 2022 

VERKOOP SPERMA QANNANDO B.&V. 

 

°1.1.2016 - 1.74m – Zwart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor het sperma van de hengst QANNANDO B. & V. 

dat verkocht en verdeeld wordt via de vennootschap naar Belgisch recht BV DB-HORSES, met 

maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Turkyen 45, ingeschreven in het KBO-register onder het 

nr. 0827.921.526 en de vennootschap naar Belgisch recht BV BART VAN POUCKE – HORSES, met 

maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren aan het Doorndonkeindeken 10, ingeschreven in het KBO-

register onder het nr. 0837.622.219. 

DB-HORSES en BART VAN POUCKE – HORSES worden hierna “hengstenhouder” genoemd.  

2. Deze voorwaarden en prijzen zijn exclusief BTW en zijn enkel geldig voor het dekseizoen 2022. 

3. De verkoopprijs van vers sperma bedraagt 1000,00 EUR exclusief 6% BTW  per dek, zonder levend 
veulengarantie. Het sperma wordt opgestuurd per inseminatiedosis.   Het dekgeld wordt voldaan bij 
ontvangst factuur na de eerste inseminatie en geldt voor het hele seizoen 2022.  Een dosis voor de 
volgende hengstigheid kan pas verkregen worden als het aankoopbedrag is voldaan. Drachtgarantie is 
er tot 1 oktober 2022.   Indien de merrie niet drachtig is op 1 oktober 2022, dan bedraagt het 
verschuldigd bedrag  300 Euro excl. BTW en excl. verzendkosten.  Dit alleen bij indiening van een 
dierenartsverklaring voor 1 oktober 2022.   
Het resterende bedrag van het dekgeld (700 Euro) wordt dan terugbetaald aan de eigenaar. 
 

4. Onkosten van dierenarts, transport en verzending van het sperma en uitreiking en afleveren van een 
gezondheidscertificaat zijn ten laste van de merriehouder. 
 

 

 

 



 

2/2 
 

5. Diepvriessperma is op voorhand te betalen aan de hengstenhouder, er is geen levend veulengarantie.  
Verkoop rietjes sperma aan 1000,00 Euro excl. BTW voor 3 rietjes. 

6. Diepvriessperma : Betalingen worden overgemaakt na ontvangst van de factuur en vóór de aflevering 

van de rietjes, wanneer de hengstenhouder deze betaling ontvangen heeft wordt uw bestelling 

doorgegeven en verzonden.  

 

7. Embryotransplantatie : De merriehouder dient de hengstenhouder voor 30/10/2022 een door de 

dierenarts of het embryotransplantatiecentrum opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van 

het aantal succesvolle ingeplante embryo’s per merrie. Wanneer er uit 1 spoeling meerdere embryo’s 

zijn, wordt er het volledig dekgeld (1000 Euro excl. BTW) per succesvol ingeplant embryo na 45 dagen 

dracht, aangerekend.    

8. Embryotransplantatie : De merriehouder dient het laatste inseminatieattest/attest van 

embryotransplantatie ondertekend door de dierenarts onder vermelding van de laatste 

inseminatiedatum/datum van embryotransplantatie terug te sturen naar hengstenhouder en dit vóór 

30/10/2022 . 

 

9. ICSI  : Het met deze overeenkomst geleverde sperma is niet ICSI-vrij. 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 rietjes sperma aan 1000,00 Euro excl. BTW voor 3 rietjes. 

b. Toeslag van 1000,00 EUR excl. BTW per levend veulen 

 

10. Indien de merriehouder een poging tot fraude pleegt, bedraagt de onvoorwaardelijke boete 5.000,00 

EUR per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.  

11. Het niet (tijdig) betalen van de facturen van de hengstenhouder creëert van rechtswege het 

verschuldigd zijn van intresten à 8% per jaar op de openstaande hoofdsom(men) en een forfaitaire 

schadevergoeding van 10% op de openstaande hoofdsom(men) met een minimum van 150,00 EUR. 

12. Ingeval van betwisting zijn exclusief de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement  

Oost-Vlaanderen/Gent, afdeling Dendermonde bevoegd. Het Belgische recht is exclusief van 

toepassing op de overeenkomst tussen partijen. 

 

Datum: 

 

Naam klant + facturatiegegevens: 

 

 

Handtekening klant + geschreven “gelezen en goedgekeurd”: 

 


