
Geachte heer, mevrouw …….  

 

Wij ontvingen van u de opdracht om sperma te leveren voor en/of het insemineren van uw merrie.  

Wij bevestigen en aanvaarden deze opdracht bij dezen. Wij aanvaarden de opdracht onder 

toepasselijkverklaring van de algemene dekvoorwaarden bond van KWPN Hengstenhouders in 

Nederland welke u terug kunt lezen op hun website.  

Spermabestellingen kunt u dagelijks tot 9.00 uur bij voorkeur telefonisch aan ons doorgeven. Vóór 

aanvang van de inseminatie dient u de merriegegevens (naam, geboortedatum, afstamming, levens- 

en/of chipnummer) en de gegevens van de eigenaar van de merrie (naam, adres en woonplaats) aan 

te leveren.  

Moerings Sporthorses heeft niet de gelegenheid om uw paard te stallen ten behoeve van 

begeleiding/insemineren.  

Voor een guste merrie wordt een bedrag van € 250,- (excl. BTW) en eventuele verzendkosten in 

rekening gebracht. Gustreductie geldt alleen bij ontvangst van een schriftelijke dierenartsverklaring 

gedateerd vóór 1 oktober. Bij dracht wordt een toeslag van € 1000,- excl. BTW in rekening gebracht. 

Verzending binnen Nederland vindt plaats via HippoXpres. De kosten hiervan bedragen € 35,- per 

zending.  

Na ontvangst van de totale verschuldigde kosten wordt de dekking bij het stamboek geregistreerd. 

De stamboek- en afdrachtkosten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht.  

Moerings Sporthorses verkoopt geen losse rietjes. Voornoemde prijzen gelden per drachtigheid. Niet 

gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Moerings Sporthorses en dienen aan het einde 

van het seizoen geretourneerd te worden, evenals de lege rietjes.  

In geval van een embryotransplantatie is er dekgeld verschuldigd per gespoelde embryo. Indien 

sperma voor een embryospoeling/ICSI bedoeld is, moet dit bij de eerste bestelling aan ons worden 

doorgegeven.  

Wanneer de dekhengst Ipsthar dit seizoen niet beschikbaar is in verband met bijvoorbeeld 

wedstrijden, bieden wij diepvriessperma aan.  

Moerings Sporthorses verzorgt geen veterinaire begeleiding Het dekseizoen eindigt jaarlijks op 10 

september.  

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar onze 

samenwerking.  

Met vriendelijke groet,  

Moerings Sporthorses  

Geert: 06 - 51 32 36 10 

 Marie-Louise: 06 - 44 844 80 


