ADOPTIE MOEDERLOZE VEULENS
Keros stelt adoptiemerries ter beschikking onder de volgende voorwaarden:
Tarief:

- Adoptieprocedure + huur adoptiemerrie:
1500 € (excl. 21% BTW)
- Verblijf veulen voor adoptie bij KEROS:
15 € /dag (excl. 21% BTW)
- Eventuele diergeneeskundige handelingen bij het veulen zijn niet in de prijs inbegrepen.

Algemene voorwaarden adoptiemerrie :
Indien de adoptiemoeder medische behandelingen ondergaat die de uitsluiting voor menselijke consumptie veroorzaken,
indien de merrie teruggebracht wordt zonder haar ORIGINEEL paspoort met bijhorende medicatie fiche of indien de
vermelding “niet bestemd voor menselijke consumptie” is toegevoegd zal de FOKKER een schadeloos stelling ten bedrage van
1250 € (excl. 21% BTW) moeten betalen aan KEROS.
De adoptiemerrie blijft eigendom van KEROS en moet teruggebracht worden in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd
(griep en tetanus) uiterlijk voor 1 maart 2023.
Opgelet, merries kunnen NIET teruggebracht worden tussen 15 oktober en 15 november.
Zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van KEROS zal iedere adoptiemerrie, niet teruggebracht op 1 maart 2022, worden
beschouwd als aangekocht door de FOKKER en hem gefactureerd worden aan 4000 € excl. 21% BTW. Indien de merrie ondanks
de goede zorgen van de FOKKER sterft tijdens het verblijf bij de FOKKER moet een certificaat van overlijden met oorzaak van
overlijden opgemaakt worden door de dierenarts en binnen de week na haar overlijden aan KEROS worden toegestuurd per
aangetekend schrijven. Bij overlijden zal de FOKKER een schadeloos stelling ten bedrage van 1000 € (excl. 21% BTW) moeten
betalen aan KEROS.
Naam veulen : ..................................................................................................................................................................................
Geboortedatum : .............................................................................................................................................................................
Immunoglobulinebepaling : .............................................................................................................................................................
Facturatieadres (eventueel met BTW N°) : ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Opmerkingen : .................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Datum : ........................................................................... Handtekening: .......................................................................................

Gelezen en goedgekeurd
Uw persoonsgegevens worden door KEROS NV (*) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw
bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw
gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@keros.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen
welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier
waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat
35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.keros.be.
(*) N.V. KEROS, Westrozebekestraat 23 A, 8980 Passendale HR Ieper 32 911 BTW BE 0440.613.788
Hilde Vandaele : +32-(0)476336028 Gaby Vandaele: +32-(0)476333140
Administratie : +32-51778810 E-mail : info@keros.be Website: www.keros.be

