Toestemmingsverklaring
De Heer/mevrouw :____________________________________________________________
Bedrijf:______________________________________________________________________
Facturering Zakelijk:

Ja □

Nee □

KvK Nummer : ___________________________________

Adres:_______________________________________________________________________
Postcode:_________________ Stad:__________________Land:________________________
Telefoonnummer:______________________________________________________________
Email:________________________________________________________________________
Eigenaar/vertegenwoordiger merrie________________________________________________
Naam merrie:_________________________________________________________________
UELN:_________________________Chipnummer:____________________________________
Vereiste diensten:
□ Stalling * □ Ovum Pick UP □ Merrie Fertiliteits behandeling
□Embryo spoeling □Embryo transfer □ Anders : ______________
*Op bedrijfsterrein van Equiception – Milandweg , Zegveld – Nederland
Te gebruiken hengst(en) voor inseminatie (sperma door eigenaar/vertegenwoordiger van merrie te
verstrekken)
______________________________________________________________________________
Ik VERKLAAR dat ik op de hoogte ben van de algemene voorwaarden en tarieven van Equiception.
Ik VERKLAAR dat ik op de hoogte ben gesteld door Equiception van de details van de type van veterinaire procedure, inclusief de
sedatie en locale anesthesie die vereist is.
Ik VERKLAAR dat ik op de hoogte ben gesteld van de mogelijke complicaties en algemene risico’s van de gynaecologische procedures
die het hierboven geïdentificeerde dier zal ondergaan, en ik verklaar dat ik deze ten volste accepteer.
Ik VERKLAAR dat ik alle informatie omtrent de gezondheidstoestand van het hierboven geïdentificeerde dier heb verschaft.
Ik VERKLAAR dat ik op de hoogte ben gesteld dat elke geïdentificeerde bestaande pathologie van het hierboven geïdentificeerde dier
de positieve uitkomst van de vereiste dienst kan beïnvloeden en/of op een later tijdstip complicaties kan geven.
Ik VERKLAAR dat ik op de hoogte ben gesteld van de mogelijke risico’s van verlies danwel schade de voortvloeit uit het transport van
eicellen, en verklaar dat ik ten volste accepteer dat Equiception B.V. hiervoor niet aansprakelijk is.
Daarom AUTORISEER ik hierbij de uitvoering van de gynaecologische en anaesthetische procedures die aan mij zijn beschreven en
stel Equiception B.V. en zijn werknemers vrij van enige verantwoordelijkheid voor schade of letsel aan het hierboven
geïdentificeerde dier dat ontstaan zou kunnen zijn als gevolg van de uitgevoerde procedures.

Datum:_________________
Handtekening:________________________________________
Equiception B.V. Equine Conception Solutions
Milandweg 69, 3474 KK, ZEGVELD , Nederland
Mobiel: +31 6 5745 0757
email: info@equiception.com
Website: www.equiception.com

