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Artikel 1 - Algemeen 
1.1   Deze dekvoorwaarden zijn van toepassing op alle dekovereenkomsten, aanbiedingen (waar-
onder doch niet uitsluitend via advertenties en/of brochures) en opdrachten tussen GLOCK HPC 
NL als hengstenhouder, hierna te noemen ‘GLOCK HPC NL’ en de bezitter/eigenaar van de te inse-
mineren merrie, hierna te noemen ‘Merriehouder’. 

1.2   Indien de overeenkomst op afstand wordt gesloten met een Merriehouder zijnde een Con-
sument, wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter be-
schikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan 
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 
wordt voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten aangegeven waar van de Voorwaarden 
langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos kunnen worden toegezonden.

1.3   De dekovereenkomst tussen GLOCK HPC NL en merriehouder betreft een overeenkomst van 
opdracht als bedoeld in titel 7 boek 7 BW. De verplichting waartoe GLOCK HPC NL jegens de mer-
riehouder gehouden is, is een inspanningsverplichting en daarmee geen resultaatsverplichting.

1.4   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien ze schriftelijk 
tussen GLOCK HPC NL en Merriehouder zijn overeengekomen. 

1.5   Indien afwijkingen op deze dekvoorwaarden zijn overeengekomen kan Merriehouder aan 
deze afwijkingen geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten met GLOCK HPC NL. 

1.6   Indien een (deel van een) bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen 
de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Daarnaast zullen de nietig 
verklaarde bepalingen vervangen worden door een naar redelijkheid vastgesteld alternatief. 

1.7   GLOCK HPC NL neemt geen aanvragen of bestellingen aan voor natuurlijke dekkingen, maar 
slechts voor vers- dan wel diepvriessperma. 

1.8   Het insemineren van de merrie gebeurt nimmer door GLOCK HPC NL, evenmin door een 
persoon in opdracht van of onder de verantwoordelijkheid van GLOCK HPC NL. Evenmin zal inse-
minatie op terrein van GLOCK HPC NL plaatsvinden. Inseminatie gebeurt door en onder verant-
woording van merriehouder.

1.9   De exportprocedure voor Paarden, paardensperma en paardenembryo’s van Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit is van toepassing op de levering van bestellingen aan Merriehouders 
buiten Nederland. 

Artikel 2 – Bijzondere begripsbepalingen
2.1   Sperma: het door de hengsten die door GLOCK HPC NL ter dekking worden aangeboden, 
geproduceerde vloeistof met zaadcellen, in deze voorwaarden ook genoemd het ‘product’.

2.2   Merriehouder: bezitter en/of eigenaar van een merrie die geïnsemineerd wordt door het 
sperma van een door GLOCK HPC NL aangeboden hengst.

2.3   CEM besmetting: Contagious Equine Metritis, besmettelijke baarmoederontsteking bij paarden.

2.4   EVA: Equine Virus Artritus, besmettelijke luchtwegaandoening

2.5   WFFS-gen: Warmblood Fragile Foal Syndrome gen, erfelijke aandoening bij warmbloed 
veulens.

2.6   Dekgeld: verdeeld in vaste kosten (€ 275 incl. BTW) en drachtigheidstoeslag (variabel per 
hengst). 

2.7   Gust-reductie: Wanneer een merrie aan het einde van het seizoen (september) niet drachtig 
is, kan de eigenaar een zogenaamde gust-reductie krijgen. De drachtigheidstoeslag van het dek-
geld wordt dan teruggestort. Terug storting vindt uitsluitend plaats indien het volledige dekgeld 
inclusief kosten reeds voldaan is.

Artikel 3 – Aanbod
3.1.   Ieder aanbod en elke offerte, hengstenbrochure of advertentie van GLOCK HPC NL, is vrij-
blijvend tenzij anders is vermeld.

3.2.   Elk aanbod en elke offerte is geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders is 
aangegeven.
3.3.   Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft GLOCK HPC NL het recht dit 
aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
GLOCK HPC NL is te allen tijde, om welke reden dan ook, bevoegd een hengst niet langer aan te 
bieden voor dekkingen. 
3.4.   Een aanbod of offerte vervalt indien het product waar de offerte of de aanbieding betrekking 

op heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

3.5.   Indien de aanvaarding – ook op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte op-
genomen aanbod, is GLOCK HPC NL daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij GLOCK HPC NL hiermee schriftelijk 
instemt. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.   De overeenkomst komt tot stand door volledige aanvaarding van het aanbod door Merriehou-
der, rekening houdend met artikel 3.5.

4.2.   Aanvaarding vindt plaats doordat de Merriehouder een bestelling of aanvraag plaatst mid-
dels telefonisch contact met GLOCK HPC NL in geval van een binnenlandse bestelling - dit geldt 
ook indien merriehouder de bestelling laat plaatsen middels een tussenpersoon - dan wel via www.
spermabestellen.nu indien het een bestelling vanuit buiten Nederland betreft. 

4.3.   Enkel in geval van elektronische bestelling bevestigt GLOCK HPC NL per omgaande langs 
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment van ontvangst 
van aanvaarding kan Merriehouder zijn aanvaarding herroepen.

4.4.   De overeenkomst komt eveneens tot stand nadat GLOCK HPC NL een opdracht van Merrie-
houder schriftelijk heeft aanvaard, dan wel wanneer GLOCK HPC NL – zonder tegenwerping van 
Merriehouder – met de feitelijk uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. 

Artikel 5 – Informatieverplichting van Merriehouder
5.1.   Voorafgaand aan de eerste inseminatie van de merrie dienen de stamboek- en paspoort-
gegevens van de te insemineren merrie en de naam- en adresgegevens van de eigenaar van deze 
merrie bij GLOCK HPC NL schriftelijk aangeleverd zijn. Zolang de Merriehouder deze informatie 
niet aanlevert, is GLOCK HPC NL niet verplicht sperma te leveren.

5.2.   Tevens dient de Merriehouder bij aanbieding van de merrie bij eerste dekking/inseminatie, 
GLOCK HPC NL te informeren over:

a.   dekkingen en/of inseminaties in voorgaande jaren, c.q. lopend dekseizoen, in binnen- en bui-
tenland;

b.   een mogelijke CEM-verdenking van de merrie;

c.   het feit dat de merrie verdacht kan worden van andere door genitaal contact over te brengen 
infecties.

Artikel 6 – Registratie van dekkingen en inseminaties
GLOCK HPC NL is verplicht alle dekkingen of inseminaties en alle herdekkingen of herinseminaties 
vast te leggen op de door het Stamboek voorgeschreven wijze. 

Artikel 7 - Benodigde gegevens & verwerking persoonsgegevens
7.1   Merriehouder verklaart met aanvaarding van deze algemene voorwaarden nadrukkelijk zijn 
toestemming te verlenen voor de registratie van zijn persoonsgegevens – alsmede gegevens van 
zijn merrie – door GLOCK HPC NL. 

7.2   GLOCK HPC NL is gehouden tot bescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG) vanaf het moment dat de persoonsgegevens in haar macht zijn gekomen tot het 
moment dat de persoonsgegevens vernietigd kunnen worden.

7.3   GLOCK HPC NL zal nimmer gegevens delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van Merriehouder, tenzij zij dit verplicht is op grond van de wet of de aard van een 
specifieke opdracht aan GLOCK HPC NL zulks noodzakelijk maakt. 

7.4   De persoonsgegevens worden tijdens de behandeling van de zaak zorgvuldig op het kantoor 
van GLOCK HPC NL gehouden en slechts verplaatst indien een goede behandeling van het dossier 
dit vereist. Indien het fysieke dossier zich buiten het kantoor van GLOCK HPC NL bevindt, zal 
GLOCK HPC NL de nodige zorgvuldigheid betrachten om verlies of onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens te voorkomen.

7.5   Dossiers en persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke bewaartermijn door GLOCK 
HPC NL zowel intern als extern worden bewaard. Daarbij gaat GLOCK HPC NL zorgvuldig met de 
opslag en verwerking van de dossiers om. Indien GLOCK HPC NL voor de opslag gebruik maakt van 
derden, dan zal GLOCK HPC NL de derde verplichten tot minimaal hetzelfde niveau van beveiliging.

7.6   Overige informatie – waaronder de rechten van de gebruiker – betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens door GLOCK HPC NL is uiteengezet in de ‘privacy verklaring’ van GLOCK 
HPC NL. Deze privacy verklaring is terug te vinden op de website van GLOCK HPC NL: www.ghpc.
at/ data privacy. 

Artikel 8 – Duur van het dekseizoen
Het dekseizoen loopt van 1 maart tot en met 15 augustus van een kalenderjaar. Omwille van de 
sport is GLOCK HPC NL bevoegd van deze periode af te wijken.

Artikel 9 – Dekgelden
9.1   Alle dekgelden zijn per dracht inclusief BTW, exclusief transportkosten, stamboek- en af-
drachtskosten en exclusief kosten die GLOCK HPC NL in het belang van de uitvoering van de 
overeenkomst maakt, tenzij anders door GLOCK HPC NL is aangegeven. Kosten die gemaakt wor-
den omtrent de regeling van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit komen eveneens voor 
rekening van de Merriehouder.

9.2   Betaling voor het gehele dekgeld en de bijkomende kosten en afdrachten geschiedt direct bij 
bestelling, dan wel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

9.3   Na het verstrijken van de betaaltermijn is Merriehouder in verzuim. GLOCK HPC NL zendt na 
het verstrijken van die datum een aanmaning en geeft Merriehouder de gelegenheid binnen 14 
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dagen na ontvangst van deze aanmaning alsnog te betalen. Merriehouder is dan aan GLOCK HPC 
NL een bedrag aan wettelijke rente verschuldigd.

9.4   Indien na een aanmaning door GLOCK HPC NL betaling alsnog uitblijft, heeft GLOCK HPC 
NL bovendien het recht om aan Merriehouder buitengerechtelijke incassokosten in rekening te 
brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de Staffel Bui-
tengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge het Besluit Normering Incassokosten.

9.5   Indien de merrie verkocht wordt na eerste of volgende inseminatie blijft Merriehouder te allen 
tijde verplicht het dekgeld te voldoen.

9.6   Indien de merriehouder een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen 
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst 
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de merriehouder in rekening worden gebracht. Deze be-
paling is niet van toepassing indien merriehouder een consument betreft en er sprake is van een 
overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.

Artikel 10 – Gust-reductie
Merriehouder betaalt binnen het in artikel 9 lid 2 gestelde termijn het gehele dekgeld. Toont Mer-
riehouder middels een schriftelijke dierenartsverklaring uiterlijk op 1 oktober van hetzelfde seizoen 
aan dat de betreffende merrie gust is, dan ontvangt de Merriehouder het gedeelte “bij dracht” van 
het betaalde dekgeld + BTW retour. Bij gebreke hiervan zal de gust-reductie komen te vervallen.

Artikel 11 – Meerdere veulens
11.1   GLOCK HPC NL verkoopt geen ‘losse rietjes sperma’, maar slechts een dracht per merrie.

11.2   Indien onverhoopt meerdere veulens uit een inseminatie voortkomen, is dekgeld per levend 
geboren veulen verschuldigd.

11.3   In geval er sprake is van de in lid 2 van dit artikel genoemde situatie, is Merriehouder 
verplicht dit aan GLOCK HPC NL te melden. Indien de Merriehouder deze verplichting niet nakomt, 
houdt GLOCK HPC NL een vordering op de merriehouder betreffende het volledige dekgeld, welke 
gehanteerd wordt in het jaar van de geboorte van het veulen, zonder korting.

 

Artikel 12 – Embryotransplantatie en ICSI
12.1   Het gebruik van het (diepvries)sperma voor embryotransplantatie en/of ICSI is alleen toe-
gestaan op afspraak.

12.2   Indien Merriehouder het sperma besteld met het doel om met het sperma embryotransplan-
tatie of ICSI te verrichten, dient Merriehouder dit voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling 
of het doen van een aanvraag GLOCK HPC NL hiervan op de hoogte te stellen. 

12.3   Dekgeld wordt per geslaagde embryo en/of ICSI in rekening gebracht aan Merriehouder. 
Merriehouder is verplicht het aantal van de geslaagde embryo’s en/of ICSI aan GLOCK HPC NL 
mede te delen. Indien Merriehouder deze verplichting niet nakomt, houdt GLOCK HPC NL een 
vordering op de Merriehouder betreffende het volledig dekgeld, welke gehanteerd wordt in het jaar 
van de geboorte van het betreffende veulen/embryo, zonder korting. Over een geslaagd embryo of 
ICSI wordt gesproken wanneer een dracht ten minste 9 weken duurt. 

12.4   Merriehouder dient GLOCK HPC NL voor het einde van het dekseizoen een door de officieel 
erkende dierenarts of het ET-center opgesteld en ondertekend overzicht te leveren van het aantal 
geslaagde embryo’s en/of ICSI’s per merrie. Indien de embryotransplantatie of ICSI niet succesvol 
is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring.

Artikel 13 – Overige bepalingen omtrent (diepvries)sperma
13.1   Ongebruikte rietjes blijven te allen tijde in eigendom van GLOCK HPC NL. In geval een rietje 
niet gebruikt wordt, dient deze terug gestuurd terug worden aan GLOCK HPC NL tegen het einde 
van het dekseizoen. De verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van Merrie-
houder. 

13.2   Merriehouder is nimmer gerechtigd het sperma door te geven aan derden, door te verkopen 
aan derden of te gebruiken voor niet-geïdentificeerde merries. 

13.3   Als Merriehouder de verplichting uit dit artikel niet nakomt, wordt dit per overtreding bestraft 
met betaling door Merriehouder aan GLOCK HPC NL van een onmiddellijk opeisbare boete in de 
volledige hoogte van het dekgeld. 

Artikel 14 – Bestellingen
14.1   Bestellingen binnen Nederland kunnen dagelijks geplaatst worden tot 9:30 uur. 

14.2   Voor internationale bestellingen dient een bestelling de dag voorafgaande aan de uitvoering 
geplaats te worden, tot uiterlijk 08:00 uur op de dag van uitvoering. 

14.3   Aanvragen of bestellingen binnen Nederland worden telefonisch gedaan. 

14.4   Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, stelt GLOCK HPC NL hier Merriehouder zo 
snel als mogelijk is van op de hoogte. 

Artikel 15 – Levering
15.1   Alvorens GLOCK HPC NL over gaat op levering van het sperma dient Merriehouder de be-
nodigde gegevens van zowel Merriehouder als merrie, zoals ook in artikel 5 van deze voorwaarden 
opgenomen, aan GLOCK HPC NL te verstrekken voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
of bestelling.

15.2   Merriehouder kan zowel zijn adres als het adres van een derde partij opgeven als afleveradres. 

15.3   Voor levering van het sperma zal GLOCK HPC NL een externe koerier inschakelen.

15.4   Verzending op zon- en feestdagen is onderhevig aan regionale beperkingen.

15.5   In de weekenden en op feestdagen vindt er geen levering in het buitenland plaats.

Artikel 16 – Niet voldoen aan dekverplichting
Indien GLOCK HPC NL niet kan voldoen aan de dek- of de inseminatieverplichting van de merrie 
om de reden dat:

a.   een dierenarts met de bevoegdheid “Dierenarts Paarden KI”, heeft geconstateerd dat het ge-
wenste sperma van onvoldoende kwaliteit is; of

b.   tijdens het optimale tijdstip van dekking of binnen 24 uur daarna het sperma niet beschikbaar is,

is Merriehouder gerechtigd een andere hengst te kiezen van dezelfde dekprijs-categorie. Indien 
Merriehouder kiest voor een hengst die niet beschikbaar is bij GLOCK HPC NL, dan wordt het 
dekgeld binnen 14 dagen door GLOCK HPC NL gerestitueerd, mits dit al betaald is. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
17.1   GLOCK HPC NL is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel aan 
mensen en dieren veroorzaakt door haar dienstverlening dan wel door gebruik dan wel toepassing 
van het product. 

17.2   GLOCK HPC NL sluit iedere aansprakelijkheid voor enige vorm van schade jegens de merrie-
houder uit. Hieronder valt nadrukkelijk elke mogelijke schade welke de merriehouder heeft geleden 
of zal lijden als direct of indirect gevolg van een CEM- en/of EVA-besmetting van zijn of haar merrie.

17.3   Indien er sprake is van schade is GLOCK HPC NL uitsluitend aansprakelijk voor directe 
schade. Iedere aansprakelijkheid van GLOCK HPC NL voor gevolgschade of vertragingsschade is 
uitdrukkelijk uitgesloten.  

17.4   De schadevergoedingsplicht van GLOCK HPC NL is te allen tijde beperkt tot maximaal het aan 
GLOCK HPC NL betaalde factuurbedrag dan wel maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar 
in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet 
onder de gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht sowieso beperkt tot maximaal 
het factuurbedrag van de bestelling die de schade heeft veroorzaakt.

17.5   GLOCK HPC NL is nimmer schadeplichtig tegenover derden. Merriehouder vrijwaart GLOCK 
HPC NL voor elke eventuele schade die door derden wordt geleden.

17.6   GLOCK HPC NL is nadrukkelijk niet aansprakelijkheid voor het, om welke reden dan ook, 
niet kunnen leveren van sperma, het te laat arriveren van het sperma en/of beschadigingen aan 
het product. 

17.7   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet en/of roekeloosheid van GLOCK HPC NL of het leidinggevend per-
soneel. 

Artikel 18 – Overmacht
18.1   Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming in de nakoming die niet aan GLOCK 
HPC NL kan worden toegerekend, omdat dit niet te wijten is aan schuld van GLOCK HPC NL noch 
krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende (rechts)opvatting voor haar rekening 
komt.

18.2   In geval van overmacht, behoudt GLOCK HPC NL zich het recht voor de bestelling van Mer-
riehouder op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, door middel 
van een schriftelijke verklaring per brief of per e-mail, te ontbinden.

18.3   Schade ontstaan als gevolg van overmacht kan niet aan GLOCK HPC NL toegerekend worden.

Artikel 19 – Bedenktijd bij consumentenkoop
Gezien de bederfelijkheid van het sperma heeft Merriehouder geen recht op herroeping en is der-
halve een bedenktermijn in de zin van Wet Koop op Afstand niet van toepassing.

   

Artikel 20 – Klachtenregeling
20.1   GLOCK HPC NL behandelt klachten overeenkomstig de door haar gevoerde klachtenpro-
cedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen nadat Merriehouder 
de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij GLOCK 
HPC NL.

20.2   Bij GLOCK HPC NL ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gere-
kend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwer-
kingstijd vraagt, wordt door GLOCK HPC NL binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een 
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Merriehouder een meer uitvoerig antwoord kan 
verwachten.

20.3   Merriehouder dient GLOCK HPC NL in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht 
in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 
geschillenregeling. Deze bepaling is niet van toepassing indien Merriehouder geen consument is.

Artikel 21 – Geschillen
21.1   Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partij-
en waarop deze dekvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden 
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Gelderland. 

21.2   Op deze dekvoorwaarden, alsmede op alle dekovereenkomsten is Nederlands recht van 
toepassing.

Artikel 22 – Vertalingen
Indien er sprake is van verschillen tussen vertalingen van deze aanvullende dekvoorwaarden en de 
Nederlandse tekst van deze aanvullende voorwaarden, geldt de Nederlandse tekst.


