
I. Inschrijving merries 

De te insemineren merrie dient bij Hof Ter Leeuwe bekend gemaakt te worden. Eenmalige 
inschrijving van de merrie kan door middel van het verstrekken van een duidelijke kopie van het 
afstammingsdocument aan Hof Ter Leeuwe.  

II.  Dekseizoen 

Het dekseizoen loopt van 15 februari tot 1 september 2022. 

III.  Procedure sperma 

Sperma van de hengst Qupido de Léau z, wordt als vers sperma aangeboden. Het sperma kan 
afgehaald of verzonden worden. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg 
diepvriessperma verstuurd (indien voorradig). 

Per merrie wordt voor maximaal drie hengstigheden sperma geleverd. 
 

Een dosis vers of diepvriessperma kan pas worden verkregen als het eventuele aankoopbedrag is 
betaald. 

De merriehouder dient binnen de 90 dagen na de laatste inseminatie het inseminatieattest c.q. de 
gustverklaring terug te sturen, met daarop de vermelding van de drachtigheid of het gust-zijn van 
de merrie. De verklaring van het gust-zijn van de merrie dient door de dierenarts verstrekt te 
worden. Indien de fokker nalaat te melden dat zijn merrie gust is, wordt automatisch de 
drachtigheidstoeslag in rekening gebracht.  

Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden: 

- Aankoop wordt betaald bij de eerste inseminatie. Dit zijnde 300€ 

- De drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste 
inseminatie.  

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. 

IV.  Dekbewijs   

Is de merrie drachtig, dan ontvangt de merriehouder, indien hij dat wenst, op aanvraag en na 
betaling van de drachtigheidstoeslag een dekbewijs/geboortebericht waarop de laatste 
inseminatiedatum is vermeld.   

V. Levend veulen garantie 

De merriehouder krijgt de garantie op levend veulen. Deze garantie is enkel overdraagbaar naar 
één volgend dekseizoen en dit zolang de hengst in eigendom is van Hof Ter Leeuwe. Deze garantie 
is niet overdraagbaar naar een andere merriehouder of merrie. 

VI.  Embryo-Transplantatie  

Indien de merriehouder bij zijn merrie een embryospoeling wil laten uitvoeren, dient hij dit bij de 
eerste spermabestelling door te geven aan Hof Ter Leeuwe. 

Als er geen embryo(s) gevonden is/zijn, mag er opnieuw (tot maximaal 3 hengstigheden) sperma 
besteld worden voor deze merrie; mits er een veterinaire verklaring van het betreffende embryo 
center voorgelegd kan worden waarin bevestigd wordt dat de embryospoeling naar aanleiding van 



de voorgaande inseminatie negatief is bevonden. Indien de embryospoeling positief is bevonden, 
zal er bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw een voorschot in rekening 
worden gebracht.  

Indien er uit een inseminatie meerdere embryo’s gespoeld worden zal achteraf het voorschot 
alsnog in rekening worden gebracht.  

De drachtigheidstoeslag wordt per succesvol getransplanteerd embryo in rekening gebracht bij 
drachtigheid van de draagmoeder op 90 dagen. Let op: de merriehouder dient Hof Ter Leeuwe 
een, door de dierenarts of het embryotransplantatie center opgesteld en ondertekend, overzicht te 
bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal (succesvol) ingeplante embryo’s per merrie. 
Indien de transplantatie van het embryo niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een 
gustverklaring.  

VII.  Bestelprocedure sperma 

Bestellen van sperma kan telefonisch (+32.11781113), of via email (office@hofterleeuwe.be) 

Indien u via email bestelt, is de bestelling pas definitief na bevestiging (telefonisch of per email) 
van ons kantoor.  

Bestellingen kunnen ook op Hof Ter Leeuwe afgehaald worden tussen 11.00 en 17.00 uur. 

Spermabestellingen zijn mogelijk tot 09.00 uur. 

Gelieve contact op te nemen met ons kantoor in verband met de aflevermogelijkheden. 

Op zaterdag kan het bestelde sperma worden afgehaald tussen 10.00 – 12.00 uur. Op zon- en 
feestdagen na telefonisch overleg. 

Op zondag zal er een beperkt aanbod beschikbaar zijn. Omwille van de aanmaak van sanitaire 
documenten is het enkel mogelijk sperma binnen België te leveren. 

Verpakkingen/containers 

Bij afhaling/verzending van vers sperma wordt er een daarvoor geschikte container ter beschikking 
gesteld. Deze hoeft te worden geretourneerd. 

VIII.  Gezondheidscertificaten 

Voor bestellingen naar het buitenland verzorgt Hof Ter Leeuwe de nodige gezondheidscertificaten. 
De kosten voor het gezondheidscertificaat zullen aan de merriehouder in rekening gebracht 
worden.  

IX.  Facturen/betaling 

Betaling van de facturen van Hof Ter Leeuwe dient plaats te vinden binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden 
met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als 
buitengerechterlijke. 

 

Hof Ter Leeuwe kan haar dekvoorwaarden en tarieven gedurende het dekseizoen steeds zonder 
nadere kennisgeving wijzigen. 


