Voorwaarden inzake Fokken op Maat
Algemene voorwaarden inzake Fokken op Maat


De merkertesten binnen CRV Fokken op Maat geven louter inzicht in de resultaten van
vrouwelijke dieren die minstens 6/8 Holstein zijn.



De uitslag van CRV Fokken op Maat is alleen elektronisch beschikbaar en wel via de
HerdOptimizer-applicatie.



Voor CRV Fokken op Maat is deelname aan stamboekregistratie een voorwaarde.



Sperma Inclusief is enkel beschikbaar voor CRV Fokken op Maat inclusief SAP.



Indien de veehouder kiest voor de optie van Sperma Inclusief dienen hiervoor afzonderlijke
voorwaarden getekend te worden.



De veehouder wordt deelnemer aan CRV Fokken op Maat voor een periode van 3 maanden. De
overeenkomst zal daarna telkens stilzwijgend met 3 maanden verlengd worden, tenzij de
veehouder uiterlijk twee weken voor het verstrijken van de genoemde periode de overeenkomst
met CRV schriftelijk heeft opgezegd.



De overeenkomst kan door CRV altijd en met onmiddellijke ingang worden opgezegd.



De kosten van een hernieuwde merkertest worden doorberekend aan de veehouder, in de vorm
van een extra factuur. Indien de veehouder vermoedt dat het om een fout van CRV gaat, kan hij
binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk bezwaar maken tegen de kosten via de CRV
Klantenservice.



CRV zal de kosten van een hernieuwde merkertest dragen indien in het laboratorium blijkt dat er
onvoldoende DNA-materiaal beschikbaar is, er een te lage call-rate is of indien er een andere
reden is om een nieuw monster te laten nemen, ervan uitgaande dat de veehouder voor het
nemen van het monster de juiste procedure heeft gevolgd (dus haar trekken en niet knippen).



Wanneer monsters echter herhaaldelijk onbruikbaar zijn, zal CRV onderzoeken wat er bij de
veehouder mis gaat of zal een veldmedewerker meekijken.



Er kunnen merkertesten aangevraagd worden voor C-dieren (niet-stamboekgeregistreerde
dieren). Dit is echter geen garantie voor stamboekregistratie, en er wordt gefactureerd, ook als
geen testresultaat kan worden geleverd of wanneer een dier niet stamboekgeregistreerd kan
worden. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de doorlooptijd van typeringen van C-dieren
langer zal duren aangezien de afstamming moet worden aangepast en het dier
stamboekgeregistreerd moet worden, voordat testresultaten kunnen worden verstrekt.



Als er sprake is van overmacht, heeft CRV het recht haar verplichtingen op te schorten.
Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van CRV die
tot gevolg heeft dat nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs niet van CRV verlangd kan
worden, los van de vraag of dit tijdens het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar was.
Indien deze omstandigheden zich voordoen bij derden die door CRV voor de prestatie zijn
ingeschakeld, dan geldt dat ook als overmacht in de zin van deze bepaling.



CRV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit van monstermateriaal dat niet bij
CRV vandaan komt, zoals oorbiopten van Allflex/BFlex of gelijksoortige verstrekkers.



CRV is niet aansprakelijk voor schade van en/of bij de deelnemer die ontstaat doordat deze aan
CRV onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.



CRV is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het
gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door CRV.

