OVEREENKOMST OPU – ICSI SEIZOEN 2022
Eigenaar, Naam voornaam en eventueel bedrijf .............................................................................................................................
BTW-nr ................................................. Adres ...........................................................................................................................
Tel......................................................... Mail .............................................................................................................................
Merrie .............................................................. UELN ................................................. Chip .....................................................
Voorafgaandelijk
Huidige overeenkomst is van toepassing op alle technieken van OPU/ICSI, alle embryo’s gewonnen van donormerries die
eigendom zijn van de fokker of door hem/haar geëxploiteerd worden tijdens het seizoen 2022.
Gezondheidstesten
Vooraleer deel te kunnen nemen aan een OPU-sessie moeten er een aantal gezondheidstesten uitgevoerd worden. Dit is
nodig om te voldoen aan de strenge regelgeving omtrent het exporteren van de oocyten naar Avantea, Italië en het opnieuw
importeren van de embryo’s naar Keros, België. De resultaten vanaf de datum van de monsterdatum blijven 90 dagen geldig.
Risico’s
Tijdens de OPU-sessie is er mogelijkheid op complicaties die in de literatuur vermeld worden o.a. rectumscheur, bloedingen,
buikvlies ontsteking, abces, (tijdelijke) parese van de achterhand, infectie epiduraalruimte, complicaties na injectie,
overlijden.
Sommige merries die een OPU-procedure hebben ondergaan, kunnen oncomfortabel zijn, een verhoogde temperatuur
hebben de volgende dag of kunnen een paar dagen suf zijn.
OPU kan ongeveer elke 21-28 dagen herhaald worden. De tijd tussen de twee opeenvolgende OPU-sessies is afhankelijk van
het aantal follikels dat zich in de periode van 3 weken ontwikkelt.
Tarieven
Verrichting
Staalafname
Onderzoek stalen
OPU (Ovum Pick Up)
Transport eicellen
Maturatie eicellen (Avantea)*
ICSI (Avantea)*
Geproduceerd embryo (Avantea)*
Embryocertificaat (Avantea)*

Tarieven (excl. BTW)
€ 50,€ 115,50
€ 1.150,€ 110,€ 160,€ 460,€ 480,€ 20,-

Stockage embryo (Avantea/Keros)*

€ 10,-

Opmerkingen
Incl. transport
Via Wageningen
Incl. exportcertificaat

Prijs per embryo
Op aanvraag
Prijs per certificaat
Per batch
Per maand

Voorbeeld
1. Indien u geen embryo verkrijgt: € 2.045,50 (excl. BTW)
2. Indien u 1 embryo verkrijgt: € 2.525,50 (excl. BTW, stockage)
3. Indien u 2 embryo’s verkrijgt: € 3.005,50 (excl. BTW, stockage)
Het volgende wordt overeengekomen tussen Keros en de fokker
A.

DE FOKKER

De fokker verbindt er zich toe zelf de nodige toelatingen voor OPU, ICSI, embryotransplantatie, dekdocumenten en andere
documenten nodig voor het inschrijven van het veulen in het desbetreffende stamboek te bekomen.
De fokker wordt geacht de technieken voor OPU en ICSI zoals die door Keros en Avantea worden uitgevoerd, te kennen en
de risico’s daarvan te aanvaarden. De uitvoering van de aan Keros toevertrouwde opdracht houdt een aantal inherente
risico’s in voor de gezondheid en het welzijn van het embryo en de donormerrie, die in het slechtste geval kunnen leiden tot
blijvende letsels of de dood van het embryo en/of paard. Door het toevertrouwen van de opdracht aan Keros erkent en
aanvaardt de fokker deze risico’s.
De fokker erkent hierbij formeel en definitief dat alle eicellen van dezelfde punctie en elk van de ingevroren embryo's een
waarde hebben van ten hoogste vijfduizend euro (5.000 euro incl. BTW). Dit houdt in dat in geval van schade aan haar
embryo’s, door welke oorzaak dan ook; tijdens opslag, behandeling en eventueel transport, de aansprakelijkheid van KEROS,
N.V. Keros, Westrozebekestraat 23 A, 8980 Passendale - HR Ieper 32 911 - BTW BE 0440.613.788
Administratie: +32-(0)51778810
E-mail: info@keros.be
*Avantea behoudt zich het recht om de prijzen te allen tijde te wijzigen
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haar veterinair personeel en Avantea, indien deze erbij betrokken is, beperkt is tot een maximale schadevergoeding van
vijfduizend euro (5.000 euro inclusief BTW).
In geval van schade tijdens het transport is de verantwoordelijkheid van de vervoerder in het geding en in geen geval de
verantwoordelijkheid van KEROS of Avantea. Het is de taak van de eigenaar zich tijdig tot de door KEROS aangewezen
vervoerder te wenden om de aansprakelijkheidsgrenzen ervan te kennen en desgewenst een aanvullende verzekering af te
sluiten.
B. KEROS
Keros verbindt er zich toe alle administratieve en reglementaire stappen uit te voeren met betrekking tot het correct
uitvoeren van OPU/ICSI en alles in het werk te stellen voor het goede verloop.
Keros neemt bij het aanvaarden en het uitvoeren van de opdracht geen resultaatsverbintenis op.
Keros verbindt er zich enkel toe de opdracht uit te voeren volgens de algemene zorgvuldigheidsnorm en de regels der kunst.
C. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDHEID
Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische Recht van toepassing. Met betrekking tot de geschillen die rijzen uit
onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de Belgische Rechtbanken bevoegd. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende
bevoegdheid van hetzij de Rechtbank van Koophandel te Ieper, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper, hetzij het
Vredegerecht van het Kanton Wervik.
D. OPMERKINGEN
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaart zijn/haar exemplaar ontvangen te hebben.

Gedaan te __________________________________op ___________________________

De fokker
(gelezen en goedgekeurd)

Uw persoonsgegevens worden door Keros NV (*) verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@keros.be. Via dat adres kan u ook altijd
vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de
manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op
www.keros.be.

(*) N.V. Keros, Westrozebekestraat 23 A, 8980 Passendale - HR Ieper 32 911 - BTW BE 0440.613.788
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