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De ‘overeenkomst embryotransplantatie’ dient getekend en geroutineerd te worden per mail 14 
dagen na het succesvol aanslaan van het embryo. Wanneer het embryo afbreekt vóór de 45 dagen 
dracht wordt deze overeenkomst ontbonden en zijn er geen kosten voor het huren van de 
draagmoeder verschuldigd. 
 
Vanaf het moment dat de draagmerrie 45 dagen drachtig is, is de opdrachtgever de kosten voor de 
ter beschikkingstelling van de draagmerrie aan Care4Mare verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden 
om deze kosten uiterlijk op de 42e dag waarop de draagmerrie drachtig is te betalen aan Care4Mare. 
 
De draagmoeder dient op de 45e dag opgehaald te worden bij Care4mare. Vanaf de 45e dag wordt 
er 15 euro per dag stalkosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever binnen twee maanden, 
gerekend vanaf de 45e dag van de dracht, niet de draagmerrie heeft opgehaald bij Care4Mare en/of 
niet voor volledige betaling van de factuur zorg heeft gedragen, is Care4Mare gerechtigd om het 
embryo en/of het veulen te verkopen. 
 
Iedere draagmerrie die niet is teruggebracht bij vijf maanden met uitloop tot 6mnd nadat de 
draagtijd is geëindigd, wordt als aangekocht door de opdrachtgever beschouwd. De opdrachtgever is 
in dit geval aan Care4Mare een bedrag verschuldigd ad € 4.000,-, excl. 9% BTW. Care4Mare behoudt 
zich het eigendom van de draagmerrie voor, totdat opdrachtgever het bedrag voornoemd betaald 
heeft. De draagmerrie blijft steeds eigendom van Care4Mare, nadat de draagtijd is geëindigd moet 
deze teruggebracht worden in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd (influenza en tetanus) 
en tijdig naar de hoefsmid zijn geweest. Indien opdrachtgever aan deze verplichting niet voldoet, is 
opdrachtgever gehouden om bij het terugbrengen van de draagmerrie de kosten die daarmee 
gemoeid zijn en de schade die Care4Mare daardoor lijdt, terstond te betalen. Er mag geen enkele 
medische behandeling uitgevoerd worden die de draagmerrie uitsluit voor menselijke consumptie. 
 
Het is opdrachtgever slechts toegestaan om eenmalig een embryo te laten plaatsen in een 
draagmerrie, overeenkomstig artikel 2 van deze overeenkomst. Het is opdrachtgever aldus verboden 
om zonder schriftelijke toestemming van Care4Mare een draagmerrie nogmaals te gebruiken voor 
embryotransplantatie. Mocht opdrachtgever zich schuldig maken aan dit verbod is hij aan Care4Mare 
een direct opeisbare boete verschuldigd ad € 4000,- excl. 9% BTW.  
 
Opdrachtgever draagt gedurende de gehele dracht zelf het volledige risico voor sterfte en 
vruchtverlies. Care4Mare is in geen enkel geval aansprakelijk voor vruchtverlies na de 45e dag van de 
dracht, sterfte van de draagmerrie of het veulen en/of waardeverlies van het veulen. Opdrachtgever 
heeft zelf de mogelijkheid om de vrucht te verzekeren na de 45e dag.  
 
De locatie waar de draagmerrie gestald wordt na het ophalen van de merrie dienen doorgegeven te 
worden aan Care4Mare in verband met de stalregistraties. Indien de draagmerrie buiten Nederland 
of België gestald wordt, dient de locatie doorgegeven te worden aan Care4Mare en is de 
opdrachtgever een borg verschuldigd aan Care4Mare van €4000,- . Wanneer de draagmerrie 
teruggebracht wordt na het afspenen van het veulen wordt de borg binnen twee werkdagen 
teruggestort op de rekening van de opdrachtgever. 
 
Opdrachtgever zal Care4Mare ten minste twee dagen vóór het terugbrengen van de draagmerrie 
verwittigen van de datum en tijdstip van aankomst bij Care4Mare. Ophalen van de draagmerrie 
geschiedt alleen op afspraak, eveneens graag twee dagen vóór het ophalen van de merrie te melden. 


