
Dekvoorwaarden 

Prijslijst dekgeld 2021 

Vers sperma 

Cataki van de Helle   800 euro 

Cote d'Or Z    1.000 euro 

Omano BC   1.000 euro  

Pegase van ’t Ruytershof  1.000 euro 

Petrossian BC   1.000 euro 

Socrates van den Bosdam 800 euro 

Quando van de Helle  800 euro 

 

Diepvries sperma  

Leaondro VG   500 euro/rietje 

Pegase van ’t Ruytershof 500 euro/rietje 

 

Algemene dekvoorwaarden 2021 

I. Algemeen 

Ieder eigenaar van een merrie die gebruik maakt van de hengsten van onze stoeterij erkent dat hij 

kennis heeft genomen van de hiernavolgende algemene dekvoorwaarden. 

Het dekseizoen loopt vanaf 1 maart 2021. U bent welkom op de stoeterij na een telefonische 

afspraak. 

 

II. Bestelling 

De bestellingen van sperma dienen vooraf en/of ten laatste de dag zelf voor 9 uur geplaatst te 

worden per mail (wendy@netehof.be ) of telefonisch (0474 89 87 35). Indien u na uw mail geen 

bevestiging ontvangt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen. 

Bij de bestelling van sperma dient de volgende informatie aan de stoeterij bezorgd te worden: 

o De naam van de gewenste hengst 

o De naam van de merrie en graag ook de kopie van het originele stamboekpapier voor de 

administratie 

o De naam, volledig adres en telefoonnummer van de eigenaar/ verantwoordelijke van de 

merrie 

o Het volledig adres van de plaats van levering indien deze verschillend is van het adres van de 

eigenaar 

Het sperma kan na bestelling afgehaald worden of verstuurd worden met HippoXpress. 
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III. Dekgelden en kosten 

 

Het dekgeld is verschuldigd als de merrie 90 dagen na de laatste inseminatie zwanger is. Het dekgeld 

is verschuldigd na ontvangst van de factuur. Btw is in het dekgeld begrepen. De veeartskosten alsook 

de verzendkosten zijn ten laste van de eigenaar en zijn niet in het dekgeld begrepen. 

Het dekbewijs wordt afgeleverd na volledige betaling van de factuur. 

 

IV. Waarborg 

Indien de merrie niet drachtig is, kan u het volgende seizoen verder sperma verkrijgen zonder 

bijbetaling. De levering van sperma kan wegens omstandigheden (sport, ziekte, onvruchtbaarheid, 

overlijden, overmacht) uitgesteld worden. Desnoods kan in overleg sperma van een andere hengst 

geleverd worden. 

 

V. Betwisting 

Iedere betwisting, om ontvankelijk te zijn, moet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na 

de ontvangst van de factuur ingediend te worden. In geval van laattijdige betaling zal een 

contractuele intrest van 8 % verschuldigd zijn. Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal er een 

forfaitaire vergoeding gelijk aan 12 % van de nettoprijs verschuldigd zijn. In geval van niet-betaling op 

de vervaldatum zullen de kosten veroorzaakt door de inleiding van een procedure tot minnelijke 

vordering van de overeengekomen prijs ambtshalve ten laste van de klant vallen en dit boven op de 

contractuele intresten en de forfaitaire schadevergoeding. In geval van betwisting zijn enkel de 

rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd. 

 

VI. Diepvries sperma 

Voor Pegase van’t Ruytershof en Leandro VG zijn er ook rietjes verkrijgbaar. Er zijn hierbij geen 

zwangerschapsgaranties.  

Let op! Speciale voorwaarden zijn van toepassing op ICSI-behandeling van eicellen met bevroren 

sperma van onze hengsten. Neem contact op met onze medewerkers voor meer informatie.  

 

VII. Embryotransplantatie 

Als de eigenaar wilt dat de merrie een embryospoeling krijgt, moet dit bij stoeterij ‘Het Netehof’ zo 
worden aangemeld bij de eerste bestelling van sperma.  
 
Het dekgeld is verschuldigd per succesvol getransplanteerd embryo als de merrie gedurende 90 
dagen drachtig is. 
 


