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CRV-overeenkomst FokkerijData

1. Premie
Veehouder ontvangt van CRV de volgende premie voor 
gegevens van dochters van jonge stieren van CRV:
– € 15 voor klauwgezondheid;
– € 20 voor bedrijfsinspectie (alleen bij mrij-proefstieren);
–    € 30 voor melkproductie (alleen bij mrij-proefstieren);

wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 
–  de dochter is geboren uit een inseminatie van een melk-

vaars (één maal gekalfd); 
–  de dochter is geboren uit een inseminatie die heeft plaats-

gevonden binnen zes maanden (bij InSire Selectstieren) of 
acht maanden (bij mrij-proefstieren) na de inzetdatum van 
die stier; 

–  de dochter is een melkvaars waarvoor nog niet eerder pre-
mie is ontvangen; 

–  de gegevens moeten een bijdrage leveren aan de fok-
waarde van hun vader. Dit betekent onder andere dat de 
gegevens zijn verzameld door een daarvoor erkende orga-
nisatie en dat er ook gegevens van bedrijfsgenoten zijn 
vastgelegd.

De premies zijn van toepassing op gegevens die zijn vastge-
legd binnen de looptijd van deze overeenkomst. Eventuele 
wijzigingen zullen daarom worden ingevoerd zodra een 
nieuwe overeenkomst van toepassing wordt.

2. Tarieven
Veehouder krijgt sperma van jonge stieren voor een sterk 
gereduceerd tarief. Per 1 september 2015 gelden de volgen-
de gereduceerde spermaprijzen per dosis:
– € 9,50 voor InSire Selectstieren;
– € 4,50 voor mrij-proefstieren.
Bijstelling van de spermaprijzen gedurende de periode van 
de overeenkomst is mogelijk.

3. Deelname MPR en stamboek
Veehouder neemt deel aan erkende melkproductieregistra-
tie (MPR) en stamboekregistratie van een daarvoor officieel 
erkende organisatie.

4. Machtiging gebruik gegevens
De deelnemer machtigt CRV om de op zijn bedrijf verza-
melde gegevens met betrekking tot melkproductieregistratie, 
stamboekregistratie, bedrijfsinspectie, gezondheid, fokwaar-
den en inseminatie te gebruiken.

5. Medewerking DNA-onderzoek
Veehouder geeft CRV toestemming om DNA-materiaal van 
de dochter te verzamelen voor afstammingsonderzoek en/of 
merkeronderzoek.

6. Termijn
De overeenkomst is van toepassing vanaf 1 september 2015, 
heeft een looptijd van één jaar en wordt daarna telkens met 
een periode van één jaar (stilzwijgend) verlengd. 
De overeenkomst kan per 1 september van ieder jaar worden 
beëindigd met inachtneming (wederzijds) van een opzegter-
mijn van één maand. Eventuele wijzigingen in de overeen-
komst worden minimaal twee maanden van tevoren schrifte-
lijk aan de veehouder medegedeeld. Bij geen reactie van de 
veehouder wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. 

7. Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
CRV van toepassing. Deze zijn te vinden op de website van 
CRV. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze 
overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleert de 
inhoud van deze overeenkomst.

Ja, ik heb kennisgenomen van de CRV-overeenkomst 
FokkerijData en ga hiermee akkoord.

Datum: 

Handtekening:

CRV BV, gevestigd te Arnhem, Wassenaarweg 20 (6843 NW), ingeschreven in het handelsregister onder  
dossiernummer 09128755, verder te noemen ‘CRV’, en de veehouder:

Veehouder: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

die een overeenkomst FokkerijData aangaat, verder te noemen ‘veehouder’, zijn het volgende overeengekomen:

UBN/exploitatienr.:

De veehouder draagt bij aan het fokprogramma van CRV door het gebruik van jonge stieren en het verzamelen van praktijkin-
formatie. Deze gegevens zorgen immers voor betrouwbare fokwaarden van CRV-stieren. CRV wil de bijdrage van de veehouder 
waarderen door het aanbieden van sperma van jonge stieren tegen een aantrekkelijk tarief en via vergoedingen voor gegevens 
van dochters van deze jonge stieren. De bijbehorende vergoedingen en voorwaarden staan vermeld in deze overeenkomst. 
Op grond van foktechnische aspecten zijn er verschillen in vergoedingen en voorwaarden tussen jonge stieren van het holstein-
ras (InSire Selectstieren) en het mrij-ras (mrij-proefstieren).


