
PRIJZEN / KORTINGEN  Equinta  2017 (prijzen excl btw) 

1/ Merriebegeleiding (MB) 
- vers sperma: 180 euro. Dit is een forfait voor het gehele seizoen en per merrie, inclusief evt medicatie, opnaaien
en naspoelen.
-diepvriessperma: 220 euro. Dit is een forfait voor het gehele seizoen en per merrie, inclusief evt medicatie,
opnaaien en naspoelen.
-er kan tevens vooraf gekozen worden om toch niet forfaitair te werken (20 euro per scan of inseminatie, 40 euro
voor opnaaien, 40 euro voor naspoelen + kosten evt medicatie).

2/Embryotransplantatie (ET) 
-Merriebegeleiding donormerrie: 180 euro (vers) of 220 euro (diepvries) forfait per gelukte embryo op 6 weken
dracht (incl medicatie, opnaaien).
-ET met ter beschikking stelling van draagmerrie (DM) die in eigendom is van Equinta:
• Overplanten embryo (transfer): gratis
• Reservatie DM en onderhoud DM tot 45 dagen dracht: gratis
• Spoeling voor embryowinning: 125 euro
• Ter beschikking stelling van DM: 2500 euro inclusief sterfteverzekering van de DM en inclusief verzekering

tegen abortus tot 5 maanden dracht (zie algemene voorwaarden).
• Wat betreft verzendembryo’s die ingeplant worden in een DM van Equinta is de transfer en de reservatie van

de DM gratis en de ter beschikking stelling van de DM 2500 euro. Ook hier zit inclusief de sterfteverzekering
van de DM en de abortusverzekering tot 5 maanden dracht (zie alg voorwaarden)

-ET met gebruik van DM van uzelf:
• Spoelen voor embryowinning: 200 euro
• Overplanten embryo (transfer): 100 euro
• Merriebegeleiding DM: 250 euro per DM. Dit is een forfait voor het gehele seizoen (incl medicatie,

opnaaien).

3/Dekgelden 
Zie bij hengsten. 

4/Stalgeld 
10 euro per dag met of zonder veulen. 

5/Sperma-afname hengst 
-50 euro per afname (indien vlot verloop binnen 15 minuten). Incl verdunnen en verzendklaar maken.
-15 euro per extra begonnen kwartier.

6/Bewaren diepvriessperma 
Mits gebruik bij Equinta: gratis. Zoniet wordt hiervoor een vergoeding aangerekend.afhankelijk van de 
hoeveelheid sperma. 

7/Kortingen 
-Wat betreft MB, stalling en ET worden geen reducties verleend.
-Wat betreft de dekgelden van diepvriessperma beschikbaar bij Equinta ontvangt u 10% reductie als deze het 
bedrag van 5000 euro overschrijden (evt tegoeden niet inbegrepen).
-Voor vers sperma van hengsten in eigendom van Equinta ontvangt u 10% korting voor de tweede merrie en 
20%korting voor de derde merrie (evt tegoeden niet inbegrepen). 
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