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Artikel 1. Definities 

In deze Algemene voorwaarden van Equilife 

Reproduction Center B.V.  (hierna: ‘Equilife’) 

gevestigd aan de Zwarte Horst 2, 5575 XB te 

Luyksgestel, geregistreerd onder KvK nummer 

65453166, wordt verstaan onder: 

  

Algemene voorwaarden Deze algemene 

voorwaarden van Equilife. 

Dienst(en) De door Equilife aan Opdrachtgever te 

leveren en geleverde diensten, waaronder begrepen 

maar niet beperkt tot diergeneeskundige diensten, 

inseminatie en vruchtbaarheidsbehandelingen van 

dieren, het verrichten van diergeneeskundige 

behandelingen,  het leveren en/of toedienen van 

medicamenten en/of het geven van adviezen en/of 

het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen, 

transport en stalling van dieren. 

Prijslijst Het schriftelijke aanbod van Equilife om 

tegen een bepaalde prijs een bepaalde Dienst aan 

Opdrachtgever te leveren.  

Opdrachtgever De Partij die de Diensten afneemt 

van Equilife.  

Overeenkomst Een overeenkomst tussen 

Opdrachtgever en Equilife voor de levering van de 

Dienst.  

Partijen Opdrachtgever en Equilife gezamenlijk.  

Partij Opdrachtgever of Equilife afzonderlijk. 

Patiënt(en) Het door de Opdrachtgever ter 

behandeling aangeboden dier (of dieren), ten 

behoeve waarvan of waarop de Diensten worden 

uitgevoegd. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing 

op de Overeenkomsten, Prijslijsten en andere 

afspraken tussen Partijen betreffende de Diensten.  

 

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of 

specifieke voorwaarden van Opdrachtgever, onder 

welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

2.3 Als enige bepaling van deze Algemene 

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen 

de overige bepalingen van deze Algemene 

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 

Partijen ter vervanging van de nietige dan wel 

vernietigde bepaling een nieuwe bepaling 

vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling 

in acht worden genomen. 

 

2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in 

de Algemene voorwaarden en het bepaalde in de 

Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de 

Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene 

voorwaarden.  

 

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene 

voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk 

tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging 

en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende 

Overeenkomst.   

 

2.6 Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of 

meerdere malen van de onderhavige Algemene 

voorwaarden is afgeweken, kan de Opdrachtgever 

daaraan geen rechten ontlenen met betrekking tot 

daarna tot stand gekomen Overeenkomsten. 

 

2.7 De Opdrachtgever met wie eenmaal onder de 

Algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in 

met de toepasselijkheid van deze Algemene 

voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen 

Partijen. 

 

2.8 Verwijzingen naar ‘schriftelijk’ in deze 

Algemene voorwaarden omvatten ook 

communicatie langs elektronische weg (e-mail). 

 

Artikel 3. Prijslijst en Overeenkomsten 

3.1 Prijslijsten van Equilife zijn vrijblijvend en 

vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van 

verstrekken. 
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3.2 De tussen Equilife en Opdrachtgever te sluiten 

Overeenkomst komt rechtsgeldig tot stand vanaf het 

moment dat de Overeenkomst door Equilife 

schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Equilife met 

de uitvoering van de Diensten is begonnen. 

 

3.3 Equilife heeft het recht om het sluiten van een 

Overeenkomst, ten aanzien van een aan haar ter 

behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of 

slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, 

onder meer indien Equilife van mening is dat 

behandeling van de Patiënt geen, ofwel 

onvoldoende, kans op succes heeft of een gevaar 

vormt voor Patiënt.  

 

3.4 Indien de Opdrachtgever een geaccepteerde 

Dienst annuleert voordat Equilife is begonnen met de 

uitvoering van de Dienst op basis van de Prijslijst dan 

wel Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden alle 

kosten gemaakt of schade geleden door Equilife te 

vergoeden.    

 

3.5. Equilife kan bepaalde condities verlangen voor 

het leveren van de Diensten. Opdrachtgever zal voor 

eigen risico en rekening zorgdragen voor het creëren 

van de gevraagde omstandigheden welke 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten.  

 

3.6 De Overeenkomst en/of de uitvoering van de 

Dienst kan tussentijds worden beëindigd door: 

 het expliciete verzoek van de 

Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever 

het volledige risico draagt van deze 

voortijdige beëindiging voor de Patiënt en 

waarbij Equilife zich het recht voorbehoudt 

een gestarte behandeling geheel of 

gedeeltelijk te voltooien indien dit in het 

belang is van de Patiënt.  

 het overlijden van de Patiënt. 

 een eenzijdige beslissing van Equilife, 

indien Equilife van mening is dat van haar 

redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat 

de diergeneeskundige behandeling of 

Dienst zal worden voortgezet omdat er geen 

redelijke kans (meer) is op een beoogd 

en/of gewenst resultaat en/of omdat er een 

onredelijk grote kans zou zijn op letsel voor 

de Patiënt. 

 een eenzijdige beslissing van Equilife indien 

het vertrouwen en/of relatie tussen Equilife 

en de Opdrachtgever ernstig is verstoord of 

geschaad. 

 

3.7 Equilife zal Opdrachtgever voor zover 

redelijkerwijs mogelijk informeren alvorens de 

Overeenkomst en/of de uitvoering van de Dienst 

geheel of gedeeltelijk te beëindigen.  

 

3.8 Indien een Overeenkomst voortijdig wordt 

beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de 

overeengekomen vergoeding geheel bij 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien 

de beëindiging van de Overeenkomst te wijten is aan 

Equilife, zullen de uitgevoerde werkzaamheden naar 

rato van de reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de 

Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er 

naar beoordeling van Equilife sprake is van 

ondeelbare werkzaamheden of de daadwerkelijke 

kosten van Equilife hoger liggen.  

 

3.9 De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt 

uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. 

Derden kunnen aan de Overeenkomst geen rechten 

ontlenen. 

 

Artikel 4. Uitvoering Diensten  

4.1 Equilife zal haar Diensten zorgvuldig en naar 

beste kunnen verrichten onder alle redelijke 

inspanning die van haar mag worden verwacht. De 

Overeenkomst tussen Partijen is echter geen 

resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een 

inspanningsverplichting voor Equilife. 
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4.2 De omstandigheid dat Equilife betrokken is bij de 

verkoop, levering en/of toediening van 

diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, 

ontslaat de Opdrachtgever en/of derden niet van de 

op de Opdrachtgever en/of de betreffende derde ter 

zake de Patiënt uit hoofde van de wet- en regelgeving 

in het kader van de toediening en verstrekking van 

diergeneesmiddelen rustende verplichtingen. 

 

4.3 Equilife heeft het recht om een deel of het geheel 

van de overeengekomen Diensten te laten verrichten 

door derden. 

 

4.4 Opdrachtgever verplicht zicht er toe aan Equilife 

alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijs 

noodzakelijk of relevant is voor de uitvoering van de 

Diensten, waaronder complete, actuele en correcte 

medische gegevens van de Patiënt. Equilife is niet 

verantwoordelijk of aansprakelijk indien een Patiënt 

een ziekte, infectie of andere gezondheidsklachten 

oploopt terwijl de Patiënt onder beheer is van 

Equilife, of zich op het terrein van Equilife bevindt.   

 

4.5 Opdrachtgever zal er voor zorgen dat de Patiënt 

gechipt en geregistreerd is.  

 

4.6 Opdrachtgever staat er voor in dat 

Opdrachtgever het volledige en onbezwaarde 

eigendom heeft van Patiënt. Indien dit niet het geval 

is, zal Opdrachtgever aan Equilife een schriftelijke 

bevestiging verstrekken van de eigenaar waarin de 

eigenaar akkoord gaat met de uitvoering van de 

Diensten. 

 

4.7 Indien Equilife een dier, in eigendom van of 

gehouden door Equilife, ter beschikking stelt aan 

Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zich volledig 

inspannen om goede zorg te verlenen aan het dier in 

de ruimste zin des woords. Opdrachtgever blijft 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade 

of letsel ontstaan aan het dier, ongeacht of deze 

schade of letsel is veroorzaakt door nalatigheid van 

Opdrachtgever. 

 

4.8 Transport van de Patiënt verricht door Equilife zal 

naar beste vermogen worden uitgevoerd. Equilife 

draagt zorg voor redelijk onderhoud van het 

materiaal gebruikt bij het transport. Transport 

geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van 

Opdrachtgever.   

 

4.9 Beide Partijen verplichten zich er toe te handelen 

conform de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving, waaronder op het gebied van 

diergeneeskunde. 

 

4.10 Opdrachtgever verklaart er mee bekend te zijn 

dat uitvoering van Diensten, ondanks de door Equilife 

in acht te nemen zorgvuldigheid, een risico met zich 

meebrengt voor de Patiënt, waaronder begrepen 

risico op dood, letsel, ziekte en/of bijwerkingen van 

de diergeneeskundige behandelingen of 

medicamenten. Opdrachtgever aanvaart dit risico 

expliciet. Hieronder is mede begrepen dat Patiënten 

in aanraking kunnen komen met andere dieren, en 

hierdoor nooit kan worden uitgesloten dat Patiënten 

bepaalde ziektes en/of infecties kunnen oplopen. 

 

Artikel 5. Prijzen  

5.1 De overeengekomen prijzen uit de Prijslijst zijn 

leidend en zullen vast zijn gedurende de looptijd van 

de Overeenkomst.  De door Equilife opgegeven 

prijzen luiden in euro, zijn gebaseerd op uitvoering 

van de opdracht in normale werktijden en exclusief 

reiskosten, BTW en andere heffingen van 

overheidswege, tenzij anders is aangegeven. 

 

5.2 Equilife is gerechtigd additionele kosten in 

rekening te brengen indien de Opdrachtgever de 

Patiënt niet of niet tijdig aflevert, ophaalt en/of de 

uitvoering of afronding van de Diensten op een 

andere wijze belemmert of vertraagt.  

 

Artikel 6. Levering  

6.1 Equilife zal de Diensten verrichten op de 

overeengekomen datum. Het overeengekomen 
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moment van levering is echter nimmer te 

beschouwen als fatale termijn.  

 

6.2 Indien Equilife niet of niet tijdig nakomt zal 

Opdrachtgever Equilife schriftelijk in gebreke stellen 

waarbij een redelijke termijn tot herstel wordt 

geboden. Indien nakoming in zijn geheel niet meer 

mogelijk is treedt het verzuim direct in.    

 

6.3 Levering vindt plaats gedurende de door Partijen 

overeengekomen periode.  

 

6.4 Levering vindt uitsluitend plaats op de door 

Partijen overeengekomen wijze en locatie.  

 

6.5 Equilife is bevoegd om de nakoming van de 

verplichting tot teruggave van de Patiënt, welke 

Equilife bij de uitvoering van de dienst onder zich 

heeft, op te schorten totdat Opdrachtgever aan alle 

verplichtingen uit de Prijslijst, Overeenkomst en/of 

Algemene voorwaarden heeft voldaan. 

 

6.6  Afleveren en ophalen van de Patiënt geschiedt 

volledig voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever. De risico’s na het constateren van de 

dracht (bij paarden 42 dagen) zijn volledig voor de 

Opdrachtgever. Dit geldt niet alleen voor de 

drachtigheid maar ook voor de geboorterisico’s. 

 

6.7 De bewaring, levering en/of het transport van de 

embryo’s en/of sperma door Equilife gebeurt voor 

rekening en risico van de Opdrachtgever. Equilife is 

nimmer aansprakelijk voor verlies of vernietiging, of 

voor de fysieke en genetische kwaliteit van het 

sperma of embryo’s.  

 

6.8 Indien Equilife een merrie levert of anderszins ter 

beschikking stelt aan Opdrachtgever voor de dracht, 

is Equilife niet verantwoordelijk voor enige ziektes 

welke deze merrie bij zich kan dragen.  

 

Artikel 7. Eigendom  

7.1 Equilife behoudt te allen tijde het eigendom van 

afschriften, documenten en andere 

informatiedragers zoals bijvoorbeeld scans of 

röntgenfoto's welke betrekking hebben op de Patiënt 

en de uitvoering van de Diensten. 

 

7.2 Equilife heeft het recht om (onderdelen van) de 

Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te 

gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk 

onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, 

tenzij de Opdrachtgever hiertegen tijdig en schriftelijk 

uitdrukkelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. 

 

Artikel 8. Facturering en betaling  

8.1 Opdrachtgever zal een factuur binnen dertig 

dagen na factuurdatum voldoen. Bezwaren tegen de 

hoogte van de factuur schorten de 

betalingsverplichting in geen geval op. 

Opdrachtgever is niet gerechtigd om bedragen die 

Equilife aan Opdrachtgever verschuldigd is met de 

facturen te verrekenen. 

 

8.2 Equilife heeft het recht om een aanbetaling of 

voorafgaande volledige betaling te verlangen van 

Opdrachtgever, dan wel niet aan te vangen met de 

werkzaamheden tot de (aan)betaling is voldaan, 

tenzij op grond van wettelijke gedrags- of 

tuchtrechtelijke regelgeving Equilife is gehouden tot 

onmiddellijke behandeling van de Patiënt.  

 

8.3 Equilife is gerechtigd wettelijke rente, 

incassokosten en/of overige kosten op 

Opdrachtgever te verhalen indien Opdrachtgever 

tekort komt in de nakoming van de verplichtingen uit 

deze Algemene voorwaarden, Prijslijst of 

Overeenkomst. 

 

8.4 Equilife is te allen tijde gerechtigd haar 

verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te 

schorten indien en voor zover Opdrachtgever 

(gedeeltelijk) tekort komt in de nakoming van zijn 

verbintenis. 
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Artikel 9. Toegang 

9.1 Equilife is gerechtigd Opdrachtgever de toegang 

tot de Patiënt en/of de locatie waarop de Diensten 

verricht worden te ontzeggen indien hier 

redelijkerwijs aanleiding voor is. 

 

9.2 Equilife is nimmer aansprakelijk voor enig 

ongeval, schade, letsel of enige vorm van schade 

geleden door een persoon op of nabij de terreinen of 

gebouwen van Equilife. Het betreden van deze 

terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder op 

eigen risico. 

 

Artikel 10. Keuring 

10.1 Opdrachtgever is verplicht om de door Equilife 

te verrichten prestatie en/of te leveren Diensten, 

waaronder begrepen medicamenten, onverwijld te 

keuren op gebreken en/of onvolkomenheden. 

 

10.2 Kosten ontstaan door een keuring van de Dienst  

komen voor rekening van Opdrachtgever.  

 

10.3 Indien Opdrachtgever de geleverde Diensten  

geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Opdrachtgever dit 

onverwijld doch uiterlijk binnen 24 uur na 

constatering aan Equilife melden.  

 

10.4 Partijen erkennen dat bij de uitvoering van de 

Diensten op geen enkele wijze een arbeidsrelatie zal 

ontstaan tussen Opdrachtgever en Equilife of door 

Equilife ingezette derden. 

 

Artikel 11. Geheimhouding en Privacy 

11.1 Partijen zullen alle (vertrouwelijke) informatie die 

Partijen in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst verkrijgen, geheimhouden en niet 

zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij 

delen met derde partijen.  

 

11.2 De geheimhoudingsverplichtingen zoals 

genoemd in dit artikel hebben geen betrekking op:  

I. informatie die op het moment dat deze   

ter beschikking kwam van Partijen reeds voor 

het publiek toegankelijk was;  

II. informatie die toegankelijk is geworden zonder 

dat dit het gevolg is van het niet nakomen van 

deze geheimhoudingsverplichting;  

III. informatie die Partijen op rechtmatige wijze 

hebben verkregen danwel daarmee bekend 

zijn geworden voordat deze informatie aan 

Partijen ter beschikking werd gesteld; 

IV. informatie die bekend moet worden gemaakt 

door een rechterlijk bevel of wettelijke 

verplichting. 

V. informatie welke onafhankelijk door de 

ontvangende Partij is ontwikkeld. 

 

11.3 In geval van overtreding door Opdrachtgever 

van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel zal 

Opdrachtgever aan Equilife een onmiddellijke 

opeisbare boete van EUR 50.000,-- per gebeurtenis 

betalen. Deze boete laat andere rechten van Equilife 

onverlet.  

 

11.4 Partijen zullen alle vertrouwelijk informatie, in 

het bijzonder (gevoelige) persoonsgegevens 

verwerken in overeenstemming met de toepasselijke 

wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet 

beperkt tot de AVG. Partijen zullen passende 

technische en organisatorische maatregelen treffen 

om de vertrouwelijkheid van informatie en de 

bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.  

 

11.5 Equilife behoudt het recht voor om de bij de 

uitvoering van de Diensten opgedane kennis voor 

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij 

geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden 

wordt gebracht. 

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom  

12.1 Opdrachtgever zal de naam van Equilife en/of 

de namen van haar medewerkers niet gebruiken in 
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publicaties en/of advertenties of anderszins zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Equilife.  

 

12.2 De intellectuele eigendomsrechten welke 

betrekking hebben op de Dienst blijven eigendom 

van Equilife. In geval van intellectuele 

eigendomsrechten van derde(n) blijft het eigendom 

hiervan bij de desbetreffende derde(n). 

Opdrachtgever verkrijgt op geen enkele wijze een 

licentie op dergelijke intellectuele eigendomsrechten. 

 

Artikel 13. Overdracht rechten en verplichtingen 

13.1 Opdrachtgever zal de Overeenkomst of de 

rechten en de verplichtingen die uit de Overeenkomst 

voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan 

derden overdragen of uitbesteden zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Equilife. 

  

Artikel 14. Aansprakelijkheid  

14.1 Equilife is niet aansprakelijk voor enige schade 

welke voor de Opdrachtgever of voor derden is 

ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet 

aan de zijde van Equilife.  

 

14.2 Voor zover bij wet toegestaan is de 

aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot de 

hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en 

voor zover er sprake is van een verzekerde schade, 

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk 

uitgekeerde somma. 

 

14.3  Aansprakelijkheid van Equilife voor indirecte 

schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen 

en schade door bedrijfsstagnatie, is voor zover bij 

wet toegestaan uitgesloten. 

 

14.4 Opdrachtgever zal Equilife vrijwaren van enige 

aanspraken van derden, direct of indirect verband 

houdend met de Diensten. 

 

14.5 Behoudens opzet en grove schuld is Equilife 

niet aansprakelijk voor onjuistheden of 

onvolledigheden in door Equilife verstrekte 

informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 

diergeneeskundige verslagen en rapporten. 

 

14.6 Opdrachtgever blijft uitdrukkelijk aansprakelijk 

voor enige schade aangericht door Patiënt in de zin 

van art. 6:179 BW. 

 

14.7 Opdrachtgever blijft uitdrukkelijk aansprakelijk 

voor enige schade ontstaan uit het niet, niet tijdig, niet 

volledig of niet correct toedienen van medicijnen 

en/of opvolgen van adviezen door Opdrachtgever. 

 

14.8 Opdrachtgever verplicht zich er te allen tijde toe 

enige (dreigende) schade te voorkomen, 

verminderen of beperken.  

 

14.9 Equilife aanvaart, behoudens opzet of grove 

schuld, geen aansprakelijkheid voor beschadiging, 

verlies, dood, letsel of diefstal van door 

Opdrachtgever verstrekte zaken of Patiënten. 

 

Artikel 15. Ontbinding 

15.1 Partijen kunnen de Overeenkomst per direct 

ontbinden indien één of meer van de volgende 

gebeurtenissen zich voordoen:  

a). Een Partij haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling niet, 

niet tijdig of niet naar behoren nakomt; 

b). Een Partij surseance van betaling heeft 

aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, een 

verzoek tot het van toepassing verklaren van de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft 

ingediend of onder curatele wordt gesteld;   

c). Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen 

van de andere Partij wordt gelegd; 

d). Een Partij haar onderneming staakt, fuseert, 

liquideert of overgaat tot overdracht van (een 

aanzienlijk deel van) haar onderneming. 
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Artikel 16. Overmacht 

16.1 Indien Partijen door overmacht, zijnde een niet-

toerekenbare tekortkoming, niet aan hun 

verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden 

die verplichtingen opgeschort voor de duur van de 

overmachtstoestand.  

 

16.2 De Partij die zich beroept op overmacht zal dit 

zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen 

kenbaar maken aan de andere Partij. 

 

16.4 Wanneer de overmacht van een Partij langer 

dan 30 dagen voortduurt, heeft de andere Partij het 

recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 

schriftelijk te beëindigen.  

 

Artikel 17. Toepasselijk recht  

17.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene 

voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.  

 

17.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing 

op de Overeenkomst of deze Algemene 

voorwaarden.  

 

17.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen 

zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om 

gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen 

niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil 

voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter. 


