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U kunt diepvriessperma per rietje kopen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en gezondheidspapieren.
Het transport gebeurt op risico van de ontvanger.
Transport vind plaats als de volledige betaling is gedaan.
Wij geven geen enkele garantie op drachtigheid van de merrie.
De merrie wordt geïnsemineerd op kosten en risico van de koper.
Het is niet toegestaan om de aangekochte rietjes door te verkopen zonder CBS Management &
Administration hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Ten alle tijden blijven de dekvoorwaarden van kracht en blijft de koper verantwoordelijk voor de naleving
hiervan.
Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek- en
betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

Het is niet toegestaan om de aangekochte rietjes voor ICSI (intracytoplasmatische semen-injection) te
gebruiken.
Indien de merriehouder een poging tot fraude doet bedraagt de onvoorwaardelijke boete € 5.000,- (excl. 21% BTW) per
geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.
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All frozen semen is sold per individual straw
All prices are exclusive VAT, transport cost and health papers.
The transportation of the semen is at the buyers own risk.
Full payment is required of both the stud fee and shipment costs prior to dispatch.
We give no guarantee for a in foal mare.
The mare will be inseminate on cost and risk of the owner.
It’s not allowed to resale the straws without a written commitment from CBS Management & Administration.
At all times keep the breeding conditions in force and the buyer remains responsible for compliance.
By ordering and buying semen, the mare owner declares to have taken cognizance of these conditions and
declares to fully agree with these services and payment conditions, as well as with the studfees.
It’s not allowed to use the straws for ICSI (intracytoplasmatische semen-injection)

Attempted fraud commited by the mare owner is punishable by an unconditional fine of €5000 (excl. 21% VAT) per
attempt, irrespective of the payable stud fee.

