Dekvoorwaarden VDL STUD
- Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens aanleveren
- Alle dekgelden zijn exc verzendkosten en BTW
- Het dekseizoen eindigt op 15 aug. 2017
- Het gustgeld bedraagt € 300, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij indienen van een
gustverklaring opgesteld door een officiële dierenarts vóór 1 oktober 2017
- Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór 1 oktober 2017.
- Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van
onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden

Diepvriessperma:
- VDL Stud verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.
- Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van VDL Stud en moeten aan het eind van
het seizoen naar ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes.

Embryo-Transplantatie en ICSI:
- Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI
- Indien er geen embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze
merrie.
- Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren
embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie worden gespoeld.
- Merriehouder dient VDL Stud vóór 1 oktober 2017 een door de dierenarts of het ET center
opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde
embryo’s/ ICSI’s per merrie.
- Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een
gustverklaring (indien vermeld).

Export:
- Erkend Europees EU station NL8490.
- Sperma ’s ochtends voor 9:30 bestellen en afhankelijk van het adres wordt het sperma
nog dezelfde dag of de volgende ochtend bezorgd.
- Volledige dekgeld betalen voor levering; betaling van het dekgeld mogelijk via banktransfer
of creditcard.
- Volledige gegevens van de merrie, eigenaar en het ontvangstadres aanleveren voor levering.
- Indien de merrie gust is, dient een gustverklaring naar ons en het stamboek opgestuurd te worden
voor 1 oktober 2017. Bij ontvangen van een gustverklaring kan voor 50% van het dekgeld bij een VDL
hengst naar keuze gedekt worden in 2018.
- Het dekgeld is exclusief VWA- en transport kosten en is excl. BTW.
- Het transport van het sperma naar het buitenland is op eigen risico.

