ALGEMENE DEKVOORWAARDEN BOND VAN KWPN
HENGSTENHOUDERS IN NEDERLAND
Algemeen
Deze dekvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen
een hengstenhouder, lid van de Bond van KWPN Hengstenhouders,
opdrachtnemer enerzijds en de eigenaar en/of diens vertegenwoordiger van
de te dekken/insemineren merrie, opdrachtgever anderzijds,terzake een
dekovereenkomst.
De overeenkomst tussen hengstenhouder ’opdrachtnemer’ en merriehouder
‘opdrachtgever’ betreft een overeenkomst van opdracht als bedoeld in titel
7 boek 7 BW.
De verplichting waartoe opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is,
is een inspannings-verplichting, en daarmee geen resultaatsverplichting.
Artikel 1: Begripsbepalingen
1.1
Hengstenhouder: Hengstenhouder, aangesloten bij de Bond van
KWPN Hengstenhouders, herkenbaar aan het op het bedrijf
aanwezige logo van de Bond.
1.2
Merriehouder: De eigenaar van een te dekken/insemineren merrie.
1.3
Dekovereenkomst: De overeenkomst tussen Hengstenhouder en
Merriehouder betreffende de dekking/inseminatie van een merrie.
1.4
Dekken: Het inbrengen van sperma door de hengst in de merrie.
1.5
Insemineren: Het inbrengen van sperma van de hengst door een
inseminator in de baarmoeder van de merrie.
1.6
Natuurlijk dekkende hengst: Hengst, die de merrie op natuurlijke
wijze dekt en waarmee kan worden gereisd.
1.7
SWS hengst: Hengst, waarvan het sperma op een Sperma-WinStation wordt gewonnen en vervolgens verzonden.
1.8
Bedrijfs KI: De sperma-afname van de hengst en de inseminatie van
de merrie vinden plaats op het betreffende station.
1.9
Bond: Bond van KWPN Hengstenhouders in Nederland.
1.10 Stamboek: Elke door het Ministerie van Economische zaken en/of
het KWPN als stamboek erkende rechtspersoon.
1.11 SWS Station: Sperma-Win-Station, gekwalificeerd om SWS hengsten
te exploiteren.
1.12 KWPN: Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland
1.13 Verzendsperma: Sperma gewonnen op een Sperma-Win-Station dat
wordt verzonden.
Artikel 2: Uitzonderingen
Deze dekvoorwaarden zijn niet van toepassing op dekkingen/ inseminaties
door/met sperma van andere dan door het Stamboek goedgekeurde of
erkende hengsten.
Artikel 3: Registratie van dekkingen en inseminaties
De hengstenhouder is verplicht alle dekkingen of inseminaties en alle
herdekkingen of herinseminaties vast te leggen op de door het Stamboek
voorgeschreven wijze.
Artikel 4: Rechten en plichten partijen
a)
Natuurlijk dekkende hengst,
Merrie dient geschouwd te worden, tenzij niet met
de hengst wordt gereisd.
Merriehouder is verplicht zijn/haar medewerking te verlenen door
de merrie voor het schouwen en de dekking gereed te houden en
daarbij zelf aanwezig te zijn, dan wel een plaatsvervanger.
De hengstenhouder dient tijd en plaats met de merriehouder te
overleggen.
b)
1)

SWS Hengst (verzendsperma),
Indien inseminatie bij de merriehouder thuis plaatsvindt dan zijn
alle veterinaire kosten, waaronder kosten van het insemineren en
transportkosten van het sperma voor rekening van de
merriehouder, tenzij in de brochure van de hengstenhouder anders
is vermeld of anders is overeengekomen.
2)
Indien inseminatie bij een lid van de Bond van KWPN
Hengstenhouders plaatsvindt worden de transportkosten van het
verzendsperma volledig doorberekend aan de merriehouder. Dit
geldt ook voor de veterinaire kosten, tenzij de brochure van de
hengstenhouder anders vermeld of anders is overeengekomen.
c)
Bedrijfs KI,
De merriehouder zorgt ervoor dat de merrie op het station van de
hengstenhouder, waar de sperma-afname plaatsvindt, aanwezig is.
De veterinaire kosten zijn voor rekening van de merriehouder tenzij
de brochure anders vermeld of anders is overeengekomen.
Artikel 5: Betaling dekgeld
5.1
De merriehouder is vanaf het moment van eerste dekking of
inseminatie conform de regels van de Bond en van het Stamboek
verplicht het gehele dekgeld en de bijkomende kosten en afdrachten binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur te
voldoen.
5.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de merriehouder in
verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

5.3 Vanaf de dag, volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken,
is de merriehouder voor elke verdere overschrijding van de
betalingstermijn een rente van 1% per maand over het openstaande
bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een
volle maand wordt gerekend.
5.4
Alle kosten, voortvloeiend uit of verband houdende met de
gerechtelijke of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet
geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde
voortkomend, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal
zijn vereist, komen ten laste van de merriehouder. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen hierbij tenminste 15% van het in
te vorderen bedrag met een minimum van euro 150,00 exclusief
omzetbelasting. .
5.5
De hengstenhouder heeft steeds het recht om zowel voor als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor betaling te
verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst, totdat de zekerheid is gesteld, onverminderd het
recht op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke
annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige
rechtelijke tussenkomst en zonder dat de hengstenhouder deswege
tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.
Artikel 6: Dekgeldregeling
Ten aanzien van de betaling van het dekgeld kan gekozen worden voor een
tweetal constructies. De brochure van de hengstenhouder vermeld de
gekozen constructie.
A) Reductieregeling
De merriehouder voldoet binnen de geldende betalingstermijn het
volledige dekgeld. Indien de merrie niet drachtig is geworden dan is
de hengstenhouder verplicht de merriehouder volgend dekseizoen
een korting te geven van minimaal 30% op een dekking/inseminatie
van een hengst naar keuze, in dezelfde fokrichting, beschikbaar bij
de hengstenhouder, waarvan het dektarief maximaal euro 115,00
hoger is. Deze reductie is minimaal 20% voor hengsten met een
stokmaat van 1,57 m. of lager.
B)

Drachtigheidsconstructie
De merriehouder voldoet binnen de gestelde
betalingstermijn het gehele dekgeld. Wordt op uiterlijk 1
oktober van hetzelfde jaar middels een veterinaire verklaring
aangetoond dat de betreffende merrie gust is, dan ontvangt
de merriehouder een gedeelte van het betaalde dekgeld +
B.T.W. retour. Dit bedrag dient de hengstenhouder te
vermelden in zijn Brochure. Bijvoorbeeld dekgeld euro 700,=
excl. B.T.W., bij gust op 1/10 euro 350,= excl.B.T.W. retour.

Artikel 7: Dekgeldbetaling na verkoop
Bij verkoop van de merrie na de eerste of volgende dekking of
inseminatie blijft de opdrachtgever te allen tijde verplicht het
dekgeld te voldoen.
Artikel 8: Niet voldoen aan dekverplichting
Indien de hengstenhouder niet kan voldoen aan de dekverplichting
of het inseminatieverplichting van de merrie om reden dat:
a) een dierenarts, met de bevoegdheid "Dierenarts Paarden KI",
heeft geconstateerd dat het gewenste sperma van
onvoldoende kwaliteit is; of
b) tijdens het optimale tijdstip van dekking, vastgesteld na
schouwing of follikelcontrole, of binnen 24 uur daarna, de
natuurlijk dekkende hengst of het gewenste sperma niet
beschikbaar is; of
c) bij de hengst een overdraagbare geslachtsziekte aanwezig is;
is de merriehouder gerechtigd een andere hengst te kiezen. Indien
de merriehouder kiest voor een hengst die niet beschikbaar is bij de
hengstenhouder dan wordt het dekgeld binnen 14 dagen door de
hengstenhouder gerestitueerd, mits dit reeds betaald is.
Indien bovenstaande van toepassing moet de hengstenhouder dit
per direct melden bij de Bond.
Artikel 9: Diepvriesinseminatie
Indien is overeengekomen dat geïnsemineerd wordt met
verzendsperma, elders dan op het bedrijf van de hengstenhouder,
en naar het oordeel van de hengstenhouder het gegenereerde
sperma daartoe niet geschikt is, dan is de merriehouder gehouden
de merrie ter inseminatie aan te bieden op het station van de
hengstenhouder. Alsdan wordt op het bedrijf van de
hengstenhouder geïnsemineerd hetzij met vers sperma, hetzij met
diepvriessperma, één en ander ter beoordeling van de
hengstenhouder.
Artikel 10: Dekseizoen
Het dekseizoen begint op 1 maart en eindigt op 15 augustus, tenzij
in de publicatie(s) van de hengstenhouder anders is vermeld. Voor
en na deze data is de hengstenhouder niet gebonden aan zijn

verplichtingen tot het schouwen en mag de hengst uit de dekdienst
worden teruggetrokken. De hengstenhouder kan op basis van
vrijwilligheid de gust gebleven merrie laten dekken door of laten
insemineren met sperma van een andere hengst van zijn dekstation.
Artikel 11: Controle stamboekpapieren
De merriehouder is verplicht de van het Stamboek ontvangen
papieren, die te maken hebben met de betreffende dekking of
inseminatie, na ontvangst op de juiste invulling van de gegevens te
controleren en bij onvolkomenheden binnen 14 dagen contact op te
nemen met het Stamboek.
Artikel 12: Voorkomen van dekinfecties
12.1 De hengstenhouder en merriehouder verplichten zich jegens
elkaar al het mogelijke te doen om dekinfecties te voorkomen. Zij
zullen in dit kader niet jegens elkaar aansprakelijk zijn voor de
schade als gevolg van dekinfecties, opgelopen tijdens het verblijven
op elkaars bedrijven, een en ander tenzij de schade een gevolg is
van opzet of bewuste roekeloosheid van de hengstenhouder of
merriehouder, in welk geval de partij aan wie opzet of bewuste
roekeloosheid kan worden verweten aansprakelijk is jegens de
andere partij.
12.2In dit kader zal de hengstenhouder bij de controlerende
dierenarts, aangewezen door de Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit, melden wanneer zich binnen zijn onderneming in
ziektekundig opzicht problemen voordoen.
12.3 De merriehouder verplicht zich voorts guste merries, met
uitzondering van voor het eerst te dekken of te insemineren
merries, tijdens een hengstigheid te laten onderzoeken op een
infectie van het geslachtsapparaat. Bij de aanbieding van de merrie
voor dekking/inseminatie dient een schriftelijke verklaring van een
dierenarts te worden overlegd, waaruit blijkt dat de uitslag van het
onderzoek negatief is.
12.4
Ook wanneer de merrie onregelmatige cyclus
vertoont, is de merriehouder verplicht de merrie
door een dierenarts te laten onderzoeken.
Artikel 13: Informatieverplichting van de merriehouder
De merriehouder verplicht zich bij aanbieding van de merrie bij
eerste dekking/inseminatie, de hengstenhouder te informeren over:
a)
Dekkingen/inseminaties in voorgaande jaren, c.q. lopend
dekseizoen, in binnen- en buitenland.
b)
Een mogelijke C.E.M-verdenking van de merrie, dan dat de
merrie verdacht kan worden van andere door genitaal
contact over te brengen infecties.
Bij aantoonbaar verzuim van voorgaande informatieverstrekking kan
de merriehouder voor gevolgschade aansprakelijk worden gesteld.
Artikel 14. Sperma voor embryotransplantatie
14.1 Voorschriften en wijze van handelen bij inzet van sperma voor
embryotransplantatie moet te allen tijde worden vastgelegd in een
aparte overeenkomst tussen hengstenhouder en merriehouder.
Hiervoor gelden de in de brochure van de hengstenhouder
vastgelegde voorschriften en regels.
14.2In het geval de hengstenhouder hiervoor geen regelgeving heeft
opgenomen in zijn brochure, moet inzet van sperma voor
embryotransplantatie te allen tijde voor de eerste inseminatie van
de merrie door de merriehouder aan de hengstenhouder worden
gemeld.
Artikel 15: Veterinaire begeleiding op het dekstation
15.1De hengstenhouder kan voor de veterinaire begeleiding een
dierenarts
aan
zijn
station
verbinden.
15.2 Op verzoek kan de merriehouder, de merrie op het
dek/inseminatiestation, door de aan het stations verbonden
dierenarts laten begeleiden, door het uitvoeren van follikelcontroles
(al
dan
niet
echografisch)
en
behandelingen.
15.3 De kosten die aan deze extra dienstverlening verbonden zijn,
komen altijd voor rekening van de merriehouder, tenzij anders is
overeengekomen tussen hengstenhouder en merriehouder.
15.4Indien tengevolge van de bovengenoemde controles en
behandelingen er schade ontstaat aan de merrie in termen der
wet,kan alleen in geval van aantoonbare grove schuld of nalatigheid
van de hengstenhouder, zijn medewerkers of de dierenarts
aansprakelijkheid plaatsvinden door de merriehouder.
Artikel 16: Risico aangeboden merries
De ter dekking aangeboden merries bevinden zich in houderschap
van de hengstenhouder
voor rekening en risico van de
merriehouder. De hengstenhouder is tot generlei vergoeding
gehouden indien de ingebrachte merries door enige omstandigheid,
welke dan ook, verloren mochten gaan en/of beschadigd mochten
geraken.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat de
hengstenhouder jegens de merriehouder slechts aansprakelijk is
voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan hem toe te
rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale
vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale
oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had
kunnen worden vermeden.
17.2Indien de hengstenhouder aansprakelijk is, is zijn
aansprakelijkheid,
voor
zover
deze
door
zijn
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag
van de door de verzekering gedane uitkering.
17.3 Indien de verzekeraar van de hengstenhouder in enig geval niet
tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt, is de aansprakelijkheid van de hengstenhouder beperkt tot
het door de hengstenhouder aan de merriehouder in het kader van
de overeenkomst in rekening gebrachte bedrag.
17.4 Bij het inschakelen door de hengstenhouder van derden zal de
hengstenhouder steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De
hengstenhouder is echter voor eventuele tekortkomingen van deze
derden niet aansprakelijk.
17.5 Indien een beroep van de hengstenhouder op het bepaalde in
lid 4 van dit artikel in rechte niet wordt gehonoreerd, geldt in ieder
geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1,2,3,6
en 7 van dit artikel
17.6 De hengstenhouder is niet aansprakelijk voor de gevolgschade,
zoals schade in de vorm van winstderving en andere indirecte
schade.
18.7 Elk vorderingsrecht van de merriehouder jegens de
hengstenhouder tot vergoeding van schade vervalt na verloop van
één jaar nadat de overeenkomst door de hengstenhouder is
uitgevoerd, tenzij de merriehouder binnen die termijn een
rechtsvordering tegen de hengstenhouder heeft ingesteld.
17.8 De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene
voorwaarden geldt ook ten behoeve van derden die door de
hengstenhouder worden ingeschakeld bij de uitvoering van de
overeenkomst.
17.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen
van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan
opzet of bewuste roekeloosheid van de hengstenhouder of zijn
leidinggevenden ondergeschikten.
Artikel 18: Arbitrage
18.1 Alle geschillen tussen hengstenhouder en merriehouder
voortvloeiende uit de tussen hen gesloten dekovereenkomst,
danwel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage
overeenkomstig het arbitragereglement van de Bond.
18.2 Arbitrage vindt plaats overeenkomstig eerder genoemd
reglement, waarbij arbiters als één van de eerste verplichtingen op
zich nemen een termijn te bepalen waarbinnen het geding zal
worden gevoerd en waarbinnen, onvoorziene omstandigheden
daargelaten, door arbiters uitspraak zal worden gedaan. Steeds
echter zullen arbiters hun vonnis zo spoedig mogelijk geven. Hun
last duurt voort totdat een eindvonnis is gegeven.
18.3 De Commissie van Arbitrage bestaat uit drie personen. Deze
leden, alsmede hun plaatsvervangers, worden aangewezen door de
Bond. De voorzitter van de Commissie mag geen lid zijn van de
Bond.
18.4 Uitspraak van de Commissie van Arbitrage is bindend voor
beide partijen.
Artikel 19: Eigen voorwaarden van de hengstenhouder
In geval de hengstenhouder eigen dekvoorwaarden hanteert en
strijd bestaat tussen een bepaling van de voorwaarden en de
onderhavige algemene dekvoorwaarden, dan geldt de voor de
hengstenhouder meest gunstige voorwaarde.
Artikel 20: Deponeren en publiceren Algemene Dekvoorwaarden
De tekst van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Veluwe en Twente. Tevens
zullen deze Algemene Voorwaarden ieder voorjaar worden
gepubliceerd in het orgaan "De Hengstenbrochure", uitgegeven
door de Bond van KWPN Hengstenhouders.

