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De fokker/merriehouder (MH) die een paard aanbiedt bij Equinta (vertegenwoordigd door dierenarts Ward De 
Bie), met het oog op het uitvoeren van een merriebegeleiding (MB), embryotransfer (ET) of sperma-afname, dient 
zich akkoord te verklaren met volgende algemene voorwaarden en tarieven geldend bij Equinta: 

-De MH wordt geacht in kennis te zijn van de risico’s die onlosmakelijk verbonden zijn met het uitvoeren van 
een MB, ET en sperma-afname. Concreet kan KI-centrum Equinta of haar uitvoerende dierenartsen op geen 
enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor volgende voorvallen:

*Het afsterven van embryo’s of het niet aanvaarden van pasgeboren veulens door (draag-)merries.
*Het (uitzonderlijk) drachtig blijven van een donormerrie waarop embryowinning is toegepast

in het kader van ET.                                                                                                                                     
*Letsel of overlijden van merrie, hengst of veulen terwijl deze gestald staat bij Equinta of tgv handelingen die 

vereist zijn voor het uitvoeren van een ET, MB of sperma-afname.

-Kosten voor MB dienen voldaan te worden bij afhaling van de merrie bij Equinta. Dekgelden waarvoor geen 
drachtgarantie geldt dienen voldaan te worden vóór afhaling van de merrie na inseminatie; dekgelden 
waarvoor wél drachtgarantie geldt bij 45d dracht. Verzendsperma dient betaald te worden bij eerste zending, doch 
bij niet-dracht kan kosteloos sperma bijbesteld worden tot de merrie drachtig is en dit tot uiterlijk het einde van 
het daaropvolgende seizoen. Kosten voor ET moeten voldaan zijn vóór afhaling van de draagmoeder (DM) op 45 
dagen dracht. Bij laattijdig afhalen van de DM (ná 45 d dracht) zal een onderhoudskost van 12 euro/dag 
aangerekend worden. Dit impliceert echter geen recht op uitstel van betaling.

-MH’s die een ET bij Equinta laten uitvoeren (met gebruik van DM’s in eigendom van Equinta), kunnen genieten 
van een gratis sterfteverzekering van de DM, op voorwaarde dat aan volgende zaken voldaan is:

*Vanaf het ogenblik dat de DM afgehaald wordt door de MH is deze laatste verplicht om deze op eigen kost 
goed te onderhouden en gezond te houden.

*Indien ondanks de goede zorgen van de MH alsnog sterfte van de DM optreedt, dient dit binnen de vijf 
werkdagen schriftelijk en aangetekend aan Equinta gemeld te worden vergezeld van een dierenarts attest, het 
ophalingsbewiis van Rendac en enkele herkenbare foto’s van de overleden draagmerrie.

*Indien niet voldaan wordt aan deze twee voorwaarden, zal bij sterfte een kost aangerekend worden aan de MH 
van 1500 euro excl btw.

-MH’s die een ET bij Equinta laten uitvoeren (met gebruik van DM’s van Equinta) en MH’s die een 
dekking bij Equinta kopen waarvoor drachtgarantie geldt, krijgen tevens een gratis verzekering tegen abortus 
tot 5 maanden dracht (niet van toepassing op tegoeden). Voorwaarde om hiervan te kunnen genieten is hetzij 
het levend (bij overlijden van de DM vervalt de abortusverzekering) terugbrengen van de (lege) DM als het een 
ET betrof, hetzij het opsturen van een abortus-verklaring door een bevoegd dierenarts als het geen ET betrof. 
In beide gevallen dient dit te gebeuren ten laatste de dag dat de merrie 5 maanden drachtig zou zijn geweest. 
Wat betreft deze verzekering zal het door de MH betaalde bedrag niet teruggestort worden, doch de MH heeft 
datzelfde of uiterlijk het daaropvolgende seizoen recht op eenzelfde embryo (exclusief MB, stalgeld, spoelingen 
voor embryowinning en dekgelden waarvoor geen drachtgarantie geldt). Na 5 maanden dracht is de MH steeds 
zelf verantwoordelijk voor de vrucht. Het staat de MH vrij hiervoor zelf een extra verzekering af te sluiten.

-DM’s dienen in goede conditie terug afgeleverd te worden aan Equinta, en dit ten laatste 15 maart van het 
jaar volgend op de geboorte van het embryoveulen. Bij het niet terug aanbieden van de DM voor 15 maart wordt 
deze verondersteld aangekocht te zijn door de MH. Hiervoor zal een verkoopprijs aangerekend worden van 1500 
euro excl btw. MH’s zijn volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en evt (medische) verzorging van de 
DM gedurende de gehele periode van de ter beschikking stelling van de DM door Equinta aan de MH. 

Voor akkoord, naam, handtekening + datum 


