VARKEN BESTELFORMULIER
EIGENAAR*
Voornaam & naam
Adres
Postcode & stad

Land

GSM/telefoon

E-mail

BTW

Datum

Plaats

HANDTEKENING

De verplichte handtekening van het document betekent de kennis van de prijzen, de aanvaarding van de algemene
verkoopsvoorwaarden (www.progenus.be) en de bestelling van de vermelde analyses. De resultaten te verkrijgen moet de
factuur worden betaald. *De persoon naar wie de factuur wordt gestuurd, tenzij anders vermeld.

DIERENAERTS
Voornaam, naam &
licensing number
Adres
Postcode & stad

Land

GSM/telefoon

E-mail

BTW

Datum

Plaats

HANDTEKENING

De verplichte handtekening van het document betekent de conformiteit met de hierboven vermelde informatie.

BESCHIKBARE TESTEN
Een analyse wordt uitgevoerd binnen 10 werkdagen vanaf de dag na ontvangst van het verzoek (hieronder prijzen excl. BTW). Analyse in
het groen heeft 4 tot 6 weken vertraging. In geval van heranalyse worden de doorlooptijden met de oorspronkelijke duur verlengd.

Kortingscode
Spoedanalyse

ERFELIJKE AANDOENINGSTESTEN (excl. BTW)

JA

NEE

In noodgevallen is de vertraging van 5 werkdagen en er is
een toeslag van 50%.

Stalen moeten worden gestuurd naar

Progenus sa

7A rue Camille Hubert
5032 Gembloux (Isnes) Belgique
+32 (0)81 61 69 01 - info@progenus.be

PIG-FUT: Resistance to E.coli infections - €30
PIG-IGF2: IGF2 - €35
PIG-K88: Resistance to neonatal diarrhoea K88 - €40
PIG-STRESS: Stress susceptibility (Hal 1843) - €30
DNA PROFIEL & OUDERSCHAP (excl. BTW)
PIG-ID15: DNA profiel 15 ISAG markers zonder ouderschap - €59
PIG-ID15-FIL: DNA profiel 15 ISAG markers met ouderschap - €59
PIG-CERT: Afdrukken en verzenden van een certificaat - €10
PIG-FIL: Ouderschapscontrole (zonder DNA analyse) - €10
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Naam/referentie

Geslacht

Ras

Geboortedatum
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Identificatie
nummer

Code-test
analyse

Progenus
nummer

