
De Brabander – Stal de Muze BV 
Overeenkomst OPU-ICSI Seizoen 2022-2023 

 
Fokker:        Merrie: 
Adres:        Chip. merrie:    
BTW-nr.:       UELN merrie: 
E-mail:         
Tel. nr: 
   
Voorafgaandelijk 
Huidige overeenkomst is van toepassing op alle technieken van OPU/ICSI, alle embryo’s gewonnen van de 
donormerrie die eigendom is van de Fokker, of door hem/haar geëxploiteerd wordt tijdens het OPU/ICSI 
seizoen 2022-2023 (september 2022 t.e.m. april 2023).  De Brabander – Stal de Muze BV werkt samen met 
Avantea SRL, de eicellen worden geprikt door het team van De Brabander – Stal de Muze BV en deze worden 
naar Avantea SRL verstuurd voor de verdere ICSI-handelingen. Er kan uitsluitend gebruik gemaakt worden 
van sperma uit de voorraad van De Brabander – Stal de Muze BV bij Avantea SRL. 
 
Basistarief 
€ 1.500 excl. btw per OPU/ICSI sessie  
Alle kosten voor de voorbereidende begeleiding van de merrie, gezondheidstesten van de merrie, sedatie, 
medicatie, de OPU-handeling, transport van de eicellen naar Avantea met gezondheidspapieren, maturatie 
en ICSI van de eicellen bij Avantea SRL inclusief. Exclusief mogelijk pensiongeld. 
 
Embryotarief 
Het is uitsluitend mogelijk met sperma/hengsten van De Brabander – Stal de Muze BV te werken voor de 
verdere ICSI-handeling bij Avantea. De klant betaalt een forfait per geslaagd ICSI-embryo (vers of 
ingevroren). Deze forfait bevat de kost voor het produceren van het embryo en het dekgeld van 
sperma/hengst. De keuze van hengst wordt tijdig gecommuniceerd door de fokker aan De Brabander - Stal 
de Muze BV. Zodra er embryo’s geproduceerd zijn, is de stockage van de embryo’s bij Avantea SRL voor 
rekening van de fokker. (€20 excl. btw /maand/10 embryo’s). 
 
Embryotarieven: 

Onbeperkt aanbod Sperma: € 1.000 excl. btw Beperkt aanbod Sperma: € 1.500 excl. btw 
Bamako de Muze Baloubet du Rouet 
Elvis ter Putte Berlin 
El Torreo de Muze Darco 
Kasanova de la Pomme Diamant de Semilly 
Malito de Reve Emerald 
Mosito vh Hellehof Heartbreaker 
Nabab de Reve Kashmir van Schuttershof 
Vigo d’Arsouilles London (ex. Carembar de Muze) 
… … 

 
Voorbeeld kostprijsberekening: 

Resultaat Onbeperkt aanbod Sperma Beperkt aanbod Sperma 
Geen embryo € 1.500 € 1.500 
1 embryo € 2.500 € 3.000 
2 embryo’s € 3.500 (of kostprijs per embryo € 1.750) € 4.500 (of kostprijs per embryo € 2.250) 
3 embryo’s € 4.500 (of kostprijs per embryo € 1.500) € 6.000 (of kostprijs per embryo € 2.000) 

 
Procedure 
Gezondheidstesten 



Vooraleer deel te kunnen nemen aan een OPU-sessie moeten er een aantal gezondheidstesten uitgevoerd 
worden. Dit is nodig om te voldoen aan de strenge regelgeving voor het exporteren van de oöcyten naar 
Avantea SRL - Italië en het mogelijk opnieuw importeren van de embryo’s naar België met de juiste 
certificaten.  
Risico’s 
Tijdens de OPU-sessie is er mogelijkheid op complicaties die in de literatuur vermeld worden oa 
rectumscheur, bloedingen, buikvliesontsteking, abces, (tijdelijke) parese van de achterhand, (infectie 
epiduraalruimte), complicaties na injectie, overlijden. 
Sommige merries die een OPU-sessie hebben ondergaan kunnen oncomfortabel zijn, een verhoogde 
temperatuur hebben de volgende dag en/of een paar dagen suf zijn.  
OPU kan ongeveer elke 21-28 dagen herhaald worden, de tijd tussen twee opeenvolgende sessies is 
afhankelijk van het aantal follikels dat zich in de periode van 3 weken ontwikkelt.  
 
Overeenkomst 

A. De Fokker 
De fokker wordt geacht de technieken voor OPU en ICSI zoals die door De Brabander – Stal de Muze BV en 
Avantea worden uitgevoerd, te kennen en de risico’s hiervan te aanvaarden. De uitvoering van de aan De 
Muze toevertrouwde opdracht houdt een aantal inherente risico’s in voor de gezondheid en het welzijn 
van het embryo en de donormerrie, die in het slechtste geval kunnen leiden tot blijvende letsels of de dood 
van het embryo en/of paard. Door het toevertrouwen van de opdracht aan De Brabander – Stal de Muze 
BV erkent en aanvaardt de fokker deze risico’s. 
 
De Fokker erkent hierbij formeel en definitief dat alle eicellen van dezelfde punctie en elk ingevroren 
embryo een waarde hebben van ten hoogste vijfduizend euro (€ 5000 incl. btw). Dit houdt in dat in geval 
van schade aan haar embryo’s, door welke oorzaak dan ook: tijdens opslag, behandeling van eventueel 
transport, de aansprakelijkheid van De Brabander – Stal de Muze BV en zijn personeel en Avantea SRL, 
indien deze hierbij betrokken is, beperkt is tot de maximale schadevergoeding van vijfduizend euro ( €5.000  
incl. btw)  
In geval van schade tijdens het transport is de verantwoordelijkheid van de vervoerder in het geding en in 
geen geval de verantwoordelijkheid van De Brabander – Stal de Muze BV of Avantea SRL. Het is de taak van 
de fokker zich tijdig tot de door De Brabander – Stal de Muze BV aangewezen vervoerder te wenden om de 
aansprakelijkheidsgrenzen ervan te kennen en desgewenst een aanvullende verzekering af te sluiten.  
 

B. De Brabander – Stal de Muze BV  
De Brabander - De Muze BV verbindt zich ertoe alle administratieve en reglementaire stappen uit te voeren 
met betrekking tot het correct uitvoeren van de OPU/ICSI en alles in het werk te stellen voor het goede 
verloop.  
De Brabander – Stal de Muze BV verbindt er zich enkel toe de opdracht uit te voeren volgens de algemene 
zorgvuldigheidsnormen en volgens de regels van de kunst. De Brabander – Stal de Muze BV neemt bij het 
aanvaarden en het uitvoeren van de opdracht geen resultatenverbintenis op.  
 

C. Rechtskeuze en bevoegdheid 
Op onderhavige overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Met betrekking tot de geschillen 
die rijzen uit onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de Belgische Rechtbanken bevoegd. Alle 
betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van hetzij de Rechtbank van Koophandel 
Dendermonde, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, hetzij het Vredegerecht van het 
Kanton Sint-Niklaas.  
Opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elke partij verklaard zijn/haar exemplaar ontvangen te 
hebben. 
 
Gedaan te_______________________ op ___________________ 
 
Tekenen voor akkoord;  De Brabander – Stal de Muze BV   De fokker  

(Gelezen en goedgekeurd)  


