
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HX STALLIONS 2019 

1. DEKSEIZOEN 

Het dekseizoen loopt van 1 maart tot 15 augustus 2019. 

2. PROCEDURE SPERMA 

Het is mogelijk om het sperma van Stal Hendrix-hengsten naar een Nederlands SWS station naar 

keuze te laten ver- zenden. Graag bestellen voor 9.00 uur ’s ochtends. Ook kunt u ervoor kiezen het 

sperma zelf bij Stal Hendrix Kessel op te halen. Bij bestelling/ophaling dient u de naam en 

levensnummer van de merrie door te geven en het volledige adres van de merriehouder. Wanneer 

de merrie gust is dient de merriehouder dit vóór 1 oktober 2019 te melden. Indien de fokker de 

gustverklaring nalaat, wordt het totaal- bedrag automatisch in rekening gebracht. De gustverklaring 

dient door een dierenarts verstrekt te worden. 

3. EMBRYO-TRANSPLANTATIE en ICSI 

Indien de merriehouder bij zijn/haar merrie een embryo- spoeling - ICSI wil laten uitvoeren, dient 

hij/zij dit  bij  de  eerste spermabestelling door te geven. Indien de eerste poging niet is geslaagd 

dient de merriehouder bij een ver- volgaanvraag een veterinaire verklaring te overleggen  van  het 

betreffende embryocenter waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling - ICSI naar  aanleiding  van  

de  voorgaan- de inseminatie negatief is bevonden. 

Indien de embryospoeling - ICSI positief is bevonden, zal er bij een volgende spermabestelling voor 

deze merrie opnieuw het originele dekgeld in rekening worden gebracht. Indien er uit een 

inseminatie meerdere embryo’s - ICSI’s gespoeld worden zal achteraf het bedrag alsnog in rekening 

worden gebracht indien de transplantatie positief blijkt te zijn. 

Het dekgeld wordt per succesvol getransplanteerd embryo-ICSI in rekening gebracht op 1 oktober 

2019 bij drachtigheid van de draagmoeder. Let op: indien de transplantatie van het embryo-ICSI niet 

succesvol is verlopen, dient de merriehouder dit voor 1 oktober 2019 te melden middels het 

opsturen van een gustverklaring. De gustverklaring dient door een dierenarts verstrekt te worden. 

Indien de merriehouder een poging tot fraude doet door ontkenning van het afspoelen van één of 

meerdere embryo’s, bedraagt de onvoorwaardelijke boete € 2.500,- (excl. BTW) per geval, afgezien 

van het eveneens verschuldigde dekgeld. 

4. BESTELPROCEDURE SPERMA  

Bestellen van sperma kan telefonisch via: 

• Daniëlle Linders +31 6 3033 4431 

• Dennis Verhoeven: +31 6 1519 8313 

• of per e-mail: stallions@stalhendrix.nl 

 

Indien de bestelling voor 09:00 uur geplaatst wordt kan het dezelfde dag afgeleverd worden bij alle 

SWS-stations binnen Nederland. Door bestelling en afname van het sperma, verklaart de 

merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de 

dek- en betalingsvoorwaarden. 
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Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten zijn bij de Bond van KWPN 

Hengstenhouders hebben recht op inseminatievergoeding. 

5. FACTUREN/BETALING 

De merriehouder ontvangt in oktober één totaalfactuur. Betalingen van facturen van P.M.E.J. 

Hendrix BV dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de 

betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente 

evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. 

6. DEKTARIEVEN VERS SPERMA 

De hierna vermelde tarieven zijn exclusief BTW en afdrachten. Verzendkosten van sperma worden 

apart in rekening gebracht. 

Hengst   Vaste  Bij  Totaal kosten dracht (Excl. BTW) 

Bustique  € 300,-   € 950,-   € 1.250,-  

Cape Coral RBF Z € 300,-    € 700,-    € 1.000,-  

Don Diablo HX  € 300,-       € 700,-        € 1.000,- 

Entertainer  € 300,-       € 700,-         € 1.000,- 

Gaspahr  € 300,-       € 700,-         € 1.000,- 

Jacadello  € 300,-       € 700,-         € 1.000,- 

Kardinaal HX  € 300,-   € 500,-   € 800,- 

Kempinski  € 300,-  € 500,-  € 800,-  

Ultimo van ter Moude   € 300,-  € 950,-  € 1.250,-  

Ustinov   € 300,-     € 1.200,- € 1.500,- 

 

De verzendkosten worden allemaal doorberekend  aan de merriehouder, € 33,- per verzending. Let 

op gewijzigde tarieven t.o.v. 2018  in verband met hogere kosten partner HippoXpress.  

7. DEKTARIEVEN DIEPVRIESSPERMA 

Voor Diepriessperma van onze hengsten, kunt u contact op nemen met ons. Tarieven 

diepvriessperma zijn ex- clusief BTW en afdrachten en dienen voor verzending te worden voldaan. 

Verzendkosten en gezondheidspapieren van diepvriessperma worden apart in rekening gebracht. 

P.M.E.J. Hendrix BV is aangesloten bij de Bond van KWPN Hengstenhouders. De Algemene 

Dekvoorwaarden van de Bond van KWPN Hengstenhouders in Nederland zijn bij bestellingen bij 

P.M.E.J. Hendrix BV van kracht. 

 


