Algemene voorwaarden Genoomfokwaarden
Definities
1. KWPN: Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland te Ermelo aan de Beek 119,
verder te noemen KWPN.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die eigenaar of bij het
KWPN geregistreerde is van een paard en met wie het KWPN een overeenkomst heeft
gesloten, verder te noemen opdrachtgever.
3. Opdracht: de door opdrachtgever aan het KWPN verstrekte opdracht om een DNA-test uit te
voeren van een paard.
4. Overeenkomst: de door opdrachtgever en het KWPN gemaakte afspraak.
5. DNA-test: een onderzoek naar de erfelijke aanleg van een paard voor een bepaald kenmerk
op basis van DNA-materiaal.
6. Genoomfokwaarde (GFW): de genoomfokwaarde geeft een voorspelling van het potentieel
van het paard voor een bepaald kenmerk op basis van een DNA-test en overige informatie.
De GFW wordt uitgedrukt in een getal ten opzichte van het gemiddelde van een groep
KWPN-paarden. Op basis van de GFW kunnen paarden voor een bepaald kenmerk op
potentieel worden gerangschikt.
7. Referentie populatie: een groep dieren die als referentiekader dient.
8. Betrouwbaarheid: de mate van nauwkeurigheid van de GFW. De betrouwbaarheid kan
variëren van 0 tot 100 procent.
9. Verwantschap: verwantschap tussen het te onderzoeken paard en de referentiepopulatie,
berekent op basis van minimaal vier en maximaal alle beschikbare generaties.
Toepasselijkheid
10. Deze algemene voorwaarden gelden voor berekening van genoomfokwaarden op basis van
DNA-testen.
11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen opdrachtgever
en het KWPN.
12. Alleen leden van het KWPN kunnen een overeenkomst aangaan met het KWPN inzake
berekening genoomfokwaarden op basis van DNA-testen.
13. Op de leden zijn de statuten en reglementen van het KWPN van toepassing.
14. Aan het KWPN verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting en
niet tot een resultaatverplichting, tenzij uit de overeenkomst anders blijkt.
15. Met het KWPN wordt tevens bedoeld medewerkers van het KWPN en alle voor haar
werkzame personen die in opdracht van het KWPN (delen) van de berekeningen of een DNAtest uitvoeren. Het KWPN is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering
ingeschakelde medewerkers of personen.
16. Het KWPN heeft het recht om zonder voorafgaande waarschuwing voor nieuwe opdrachten
aanpassingen in deze algemene voorwaarden door te voeren.
17. Het KWPN heeft het recht een opdracht niet te aanvaarden.
Doel
18. Doel van een genoomfokwaarde op basis van DNA-test is (op jonge leeftijd) een voorspelling
te krijgen van het potentieel van het paard voor bepaalde kenmerken.
Paarden

19. Paarden dienen voldoende verwant te zijn aan de door het KWPN gebruikte
referentiepopulatie.
20. De afstamming van de paarden dient bij voorkeur geverifieerd te zijn of te kunnen worden
o.b.v. beschikbare data bij het KWPN, dit kan indien een van de ouders of beide ouders al
een geverifieerd genotype hebben dat bekend is bij het KWPN.
21. Nieuwe afstammingsverificatie is geen standaardonderdeel van deze opdracht.
22. Indien opdrachtgever nieuwe afstammingsverificatie wenst, dan dient hiertoe een
aanvullende opdracht te worden verstrekt.
DNA monster
23. Ten behoeve van de berekening van de genoomfokwaarden op basis van de DNA-testen
worden DNA-monsters verzameld in de vorm van haar (of bloed).
24. Op verzoek van opdrachtgever kan een DNA-monster of genotype uit het archief van het
KWPN worden benut, mits voorradig. Indien niet voorradig wordt een haarmonster
afgenomen door een KWPN functionaris. Uitsluitend met voorafgaande toestemming van het
KWPN levert de opdrachtgever zelf een DNA-monster aan bij het KWPN.
25. Het DNA-monsters moet voldoen aan door KWPN te stellen kwaliteitsnormen.
Risico
26. Het KWPN spant zich in om de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aan opdrachtgever
ter beschikking gestelde gegevens zo groot mogelijk te laten zijn. Het KWPN neemt daartoe
maatregelen met betrekking tot het invoeren en verwerken van gegevens en controle op de
kwaliteit van gegevens en databanken.
27. Opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de genoomfokwaarde voor een bepaald
kenmerk van het paard lager kan worden geschat dan opdrachtgever vooraf zelf heeft
gedacht of verwacht en opdrachtgever weet dat daardoor de waarde van het paard kan
dalen en opdrachtgever aanvaardt dat risico.
28. Opdrachtgever weet dat een voorspelling van het potentieel van een dier in zijn
algemeenheid schattingsfouten kan bevatten. Derhalve wordt naast de genoomfokwaarde
de betrouwbaarheid daarvan verstrekt.
29. In de dierfokkerij waaronder paardenfokkerij, zijn betrouwbaarheden van
(genoom)fokwaarden van 30% (bruikbaar) tot 80 % (hoog) normaal en gangbaar.
30. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat geen bruikbare uitslag verkregen kan
worden. Dan kan geen resultaat geleverd worden aan opdrachtgever. In overleg met
opdrachtgever wordt besloten of een hernieuwd onderzoek wordt uitgevoerd. Afhankelijk
van de oorzaak en de uitkomst van het overleg kunnen de kosten (deels) worden
gerestitueerd.
Eigendom
31. Het materiaal dat is verzameld en bewaard ten behoeve van een DNA-test wordt eigendom
van het KWPN.
32. De gegevens die in het kader van de DNA-test zijn verkregen en verzameld zijn eigendom van
en worden beheerd door het KWPN.
33. Opdrachtgever ontvangt voor eigen gebruik de genoomfokwaarde voor een bepaald
kenmerk en bijbehorende betrouwbaarheid van het betreffende individuele paard.
34. Opdrachtgever verleent het KWPN toestemming om de verkregen gegevens in de
paardenregistratie op te nemen en te gebruiken overeenkomstig de statutaire doelstelling

van het KWPN waaronder het gebruik voor fokkerij, journalistieke, historische, statistische,
voorlichtingstechnische en wetenschappelijke doeleinden.
35. De gegevens die bij de uitvoering van de DNA-test worden vastgelegd blijven gekoppeld aan
het individuele paard. Deze gegevens worden door het KWPN beheerd en gebruikt voor
diverse fokkerijdoeleinden, waaronder fokwaardenschatting(en) en selectie van paarden.
36. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle materiaal, gegevens en databanken of
krachtens deze overeenkomst in ontwikkeling zijnde of ontwikkelde kennis en methoden of
anderszins, berust uitsluitend bij het KWPN.
Kwaliteitsborging
37. De kwaliteitsborging heeft tot doel vast te stellen of de verzamelde monsters en gegevens in
voldoende mate met de kwaliteitseisen overeenkomen om erkend te kunnen worden.
38. Het KWPN heeft de mogelijkheid om in het kader van kwaliteitsborging controle uit (te laten)
voeren op de afstamming.
39. Indien het verzamelde DNA-monster niet aan de kwaliteitseisen voldoet, dient een nieuw
DNA-monster verzameld te worden.
40. Het KWPN schakelt deskundige laboratoria in.
Publicatie
41. Uit de doelstelling van het KWPN vloeit voort dat ten behoeve van en in relatie tot de fokkerij
alle paardgegevens met bijbehorende persoons- en bedrijfsgegevens kunnen worden
verstrekt en gepubliceerd, tenzij anders is bepaald.
42. Genoomfokwaarden van goedkeurde en erkende hengsten worden gepubliceerd, zodat
fokkers die informatie kunnen gebruiken bij de partnerkeuze. Door opdrachtverstrekking
verleent opdrachtgever het KWPN hiertoe uitdrukkelijk toestemming.
43. Genoomfokwaarden van merries en niet-goedgekeurde/niet-erkende hengsten zijn voor de
eigenaar / registreerde digitaal zichtbaar in MijnKWPN en worden uitsluitend gepubliceerd
na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
44. Publicatie kan plaatsvinden via internet en/of in gedrukte vorm.
Klachten
45. Het KWPN zal haar verplichtingen met de vereiste zorgvuldigheid en expertise vervullen.
46. Klachten van opdrachtgever over de wijze waarop het KWPN zijn verplichtingen nakomt,
dienen onverwijld na constatering aan het KWPN schriftelijk te worden gemeld.
47. In geval van een klacht zal het KWPN de klacht beoordelen en indien het KWPN de klacht
gerechtvaardigd vindt kan het KWPN overgaan hetzij tot hernieuwde uitvoering van de DNAtest of tot betaling van schadevergoeding, tenzij deze aansprakelijkheid is uitgesloten, zie
onder aansprakelijkheid.
48. Het in behandeling nemen van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever
niet op.
49. Het KWPN kan een onafhankelijke derde verzoeken de hoogte van eventuele schade te
bepalen.
50. Desgevraagd zal opdrachtgever aan het KWPN of aan door het KWPN aan te wijzen derde
alle informatie ter beschikking stellen, die het KWPN of bedoelde derde behoeft voor de
vaststelling van eventuele schade, alles op straffe van verval van het recht op reclame van
opdrachtgever.
51. Klachten over de handelwijze van functionarissen van het KWPN vallen onder het
‘Klachtreglement KWPN’.

Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid KWPN
52. Het KWPN zal slechts aansprakelijk kunnen zijn op grond van een toerekenbare
tekortkoming, nadat het KWPN terzake onverwijld, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is
gesteld. Dit laatste houdt onder meer in een redelijke termijn om alsnog aan de verplichting
te kunnen voldoen.
53. Het KWPN is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de resultaat van de DNAtest en fokwaardeschatting.
Betaling
54. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, exclusief BTW.
55. Het KWPN houdt zich het recht voor prijzen en tarieven te wijzigen.
56. Betaling dient te geschieden via een machtiging of indien vooraf akkoord van het KWPN op
een door het KWPN aan te wijzen bankrekening zonder enige aftrek of verrekening.
57. De kosten dienen voorafgaand (tenzij anders overeengekomen) te worden voldaan binnen
gestelde betalingstermijn zonder enige korting of verrekening.
58. Wettelijke wijzigingen in het BTW-tarief worden aan opdrachtgever doorberekend.
59. De kosten voor afstammingsverificatie worden aanvullend in rekening gebracht.
Geschillen en toepasselijk recht
60. De rechtsverhoudingen tussen het KWPN en opdrachtgever worden uitsluitend beheerst
door Nederlands recht.
Overmacht
61. Het KWPN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor het KWPN
redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van het KWPN ontstane
veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande omstandigheden.
62. Een tekortkoming van het KWPN komt niet voor haar rekening en risico indien dit het gevolg
is van een besmettelijke ziekte of overheidsingrijpen.
Overig
63. De doorlooptijd is afhankelijk van de levertijd van de DNA-test en de capaciteit van het
laboratorium en de rekentijd van de fokwaarden. De doorlooptijd kan variëren van enkele
weken tot meerdere maanden.

