KEROS NV Inseminatie en ET Centrum
Gezondheidsverklaring en algemene voorwaarden
Ondergetekende verklaart met betrekking tot de merrie :
Naam merrie: ……………………………………………………………………………… Chip: …………………………………………………………….
Vergezeld met veulen M / V: geboortedatum: …… / …… / …………
moet geïnsemineerd worden door: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Uitgesloten slacht: JA uitgesloten slacht / NEEN is voedselproducerend dier
Gezondheidsverklaring:
Het paard heeft sedert de laatste 10 dagen geen tekenen van enige besmettelijke ziekte vertoond. Het paard heeft sedert ten minste 30
respectievelijk 60 dagen verbleven op bedrijven waar geen enkel paard klinische symptomen van EVA (virale artritis) respectievelijk CEM hee ft
vertoond. Sedert ten minste 30 dagen is er geen natuurlijke dekking op toegepast. Ondergetekende verklaart bovendien het paar d tijdens dit
fokseizoen niet meer aan te bieden indien aan deze voorwaarden niet langer is voldaan.
Het paard verblijft in België sedert ………………………………………… evt. datum invoer: …… / …… / …………
Facturatie:
Ondergetekende verbindt zich ertoe om alle verschuldigde facturen en kosten van NV KEROS en/of BVBA Dierenartsenpraktijk Vand aele in
verband met hierboven beschreven paard rechtstreeks en op eerste verzoek van NV KEROS en/of DAP Vandaele BVBA te voldoen.
Ondergetekende aanvaardt dat in geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling op het verschuldigde saldo een interest van 10 % per jaar verschuldigd is en dat bij een gehele of gedeeltelijke niet-betaling
van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo wordt verhoogd met 15 % met een
minimum van 50 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het Belgische recht is toepasselijk. Alleen de Belgische rechtbanken zijn
bevoegd. Alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Ieper zijn bevoegd.
Indien de verschuldigde facturen en kosten van NV KEROS en/of BVBA Dierenartsenpraktijk Vandaele niet of onvolledig betaald zijn, wordt,
van zodra het achterstal in totaal 3 maand bedraagt, KEROS eigenaar van het/ de paard(en) van deze klant. Indien het/de gestalde paard(en)
geen eigendom zijn van de klant dient de eigenaar hieronder uitdrukkelijk zijn/haar handtekening te zetten voor akkoord met d eze
contractuele eigendomsoverdracht. De klant en de eigenaar van het/de paard(en) geven hun akkoord om bij voormelde contractuele
eigendomsoverdracht ook de mutaties uit te voeren in het stamboek en de centrale gegevensbank van het paard naar KEROS als eigenaar,
houder en bedrijfsplaats. De eigendomsoverdracht strekt tot compensatie van de achterstallige facturen en kosten van NV KEROS en/of BVBA
Dierenartsenpraktijk Vandaele. De eigendomsoverdracht van het/de paard(en) is evenredig aan het nadeel dat door KEROS en/of BVBA
Dierenartsenpraktijk Vandaele wordt geleden ingevolge de wanbetaling door de klant en strekt tot het – in het belang van alle partijen besparen van de kosten en de tijd verbonden aan het in rechte invorderen van het achterstal.
Aansprakelijkheid:
KEROS NV / Dierenartsenpraktijk Vandaele BVBA en hun aangestelden zijn niet aansprakelijk voor schade, ziek te of letsels aan mensen, dieren
en vervoermiddelen door infectueuse of niet-infectueuse aandoeningen als gevolg van hun opname. Merries worden geïnsemineerd voor
rekening en op uitsluitend risico van hun eigenaar. Bij schade ingevolge van een fout bij de uitvoering van de hen toevertrouwde opdracht is
de aansprakelijkheid van NV KEROS/ Dierenartsenpraktijk Vandaele BVBA en hun aangestelden altijd en zonder uitzondering beper kt tot
maximaal zestigduizend (€ 60.000) euro per paard. Door de ondertekening van huidige verklaring wordt jegens KEROS NV /
Dierenartsenpraktijk Vandaele BVBA en hun aangestelden uitdrukkelijk afstand gedaan van alle verhaal voor alle schade die méé r beloopt dan
voormeld maximaal bedrag van zestigduizend (€ 60.000) euro.
Naam: ………………………………………………….……………………………………………………………………………....... Eigenaar / Agent
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode/plaats: ………………………………………………………………………… BTW N° …………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………………….

HANDTEKENING: ………………………………………………..

Passendale op: …… / …… / …………

Gelezen en goedgekeurd
KEROS nv, Westrozebekestraat 23A, 8980 Passendale – HR Ieper 32911 – BTW BE 0440.613.788

