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Dekvoorwaarden 2022
IS2010156107 - Konsert frá Hofi – UELN 352002010156107 - microchip 352098100025613
Eigenaar : Frans Goetschalckx – Langenberg 37, 2323 Wortel
1. Inschrijving merries
De te insemineren merrie dient bij Feif ingeschreven te staan, aantoonbaar door middel van het verstrekken van
een duidelijke kopie van het afstammingsdocument. Aanmeldingen gebeurt enkel en alleen door mail naar :
info@enclavehof.be
2. Dekseizoen
Het dekseizoen loopt van 1 april tot 30.09.2022
3. Procedure sperma
A.

Het sperma kan afgehaald of verzonden worden. In overleg wordt diepvriessperma verstuurd.

B. Voor elke dosis geleverd sperma ontvangt de merriehouder een spermageleidebiljet / inseminatieattest. Dit
dient door de dierenarts ingevuld en ondertekend retour te worden gestuurd aan Van ‘t Enclavehof bv
C.

Per merrie wordt voor maximaal drie hengstigheden sperma geleverd.

D. Een dosis diepvriessperma voor een volgende hengstigheid kan pas worden verkregen als het
aankoopbedrag is betaald.

E. De merriehouder dient binnen de 60 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest terug te sturen,
met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van de merrie. De verklaring van het gust-zijn van
de merrie dient door de dierenarts verstrekt te worden.
Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de drachtigheidstoeslag in
rekening gebracht.
4. Vereffening dekgeld.
Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:
- Bij bestelling van dekking wordt een voorschot betaald van € 300,00 + BTW
-

de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 60 dagen na de laatste inseminatie.
De drachtigheidstoeslag = tarief volgens keurig van de merrie.

5. Door bestelling en afname van sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze
voorwaarden en verklaart zich volledig akkoord met deze dek- en betalingsvoorwaarden, én met de dektarieven.
6. Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete € 2500,- (excl. 21%
BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.
7.
De merriehouder dient het laatste inseminatieattest onder vermelding van de laatste inseminatiedatum terug te
sturen naar het kantoor van Van’t Enclahof bv – Langenberg 37, 2323 Wortel, België.
Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder op aanvraag en na betaling van de drachtigheidstoeslag een
dekbewijs/geboortebericht waarop de laatste inseminatiedatum is vermeld.
8. Tarief
€ 1.200,00 + BTW ( 6 % voor vers en diepvriessperma, 21 % bij natuurlijke dekking )
+ logistieke kosten ( huur container + opsturen van container )
Garantie op levend veulen; Levend veulen garantie houdt in dat de dekking dient te resulteren in een
levensvatbaar veulen dat de eerste 24h na de geboorte heeft overleefd.
Andere tarieven :
Tarief stallingskosten: 15 € per dag + BTW
Aanmaningskosten:

10 €

Incassokosten:

20% met een minimum van 100 € per geval

Veterinaire kosten ;
BTW op sperma : Dierlijke producten gebruikt voor de voortplanting, 6% alle andere handelingen 21 % btw
9. Verpakkingen/containers
Het diepvriessperma wordt (af)geleverd in een daarvoor geschikte container in eigendom van EU gecertificeerd
dekstation Twinkeling of in een eigen container. De Twinkeling container dient door de merriehouder en voor
rekening van de merriehouder binnen 7 kalenderdagen geretourneerd te worden. Vanaf de achtste dag wordt er
een huur aangerekend van € 25,- per dag per container. Deze huur blijft ook verschuldigd bij uiteindelijke
retournering. Als retourdatum geldt altijd de dag dat de container terug is op Twinkeling.

10. Gezondheidscertificaten
Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Twinkeling de nodige gezondheidscertificaten. Indien er per
cyclus meer dan één keer sperma besteld wordt voor een merrie dan zullen de extra kosten in rekening aan de
merriehouder gebracht worden.
11. Facturen/betaling
Betaling van de facturen van Van ‘t Enclavehof bv dient plaats te vinden binnen 15 dagen na factuurdatum. Bij
overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en
boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.
12. Algemeen
Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, dierenartskosten en gezondheidspapieren.
Het transport gebeurt op risico van de ontvanger.
Het is niet toegestaan om de aangekochte rietjes door te verkopen zonder Van ‘t Enclavehof bv hiervan
schriftelijk op de hoogte te brengen.
Ten alle tijden blijven de dekvoorwaarden van kracht, de koper is verantwoordelijk voor de naleving hiervan.
Door het bestellen en ontvangen van sperma heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek-en
betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.
HET IS NIET TOEGESTAAN OM DE AANGEKOCHTE RIETJES ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING
VOOR ICSI (INTRACYTOPLAMATISCHE SEMEN-INJECTION) TE GEBRUIKEN!
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Merrie : …………………………………………………..
Feif nummer : ……………………………………………
Geboortedatum : ………………………………………..
Chipnummer : ……………………………………………
Naam van de eigenaar : …………………………………
Adres van de eigenaar : …………………………………
Adres van de eigenaar : …………………………………
Telefoon nummer : ……………………………………..
Mail adres :………………………………………………

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout / België bevoegd.

