LIMOUSIN STAMBOEK NEDERLAND

Orderformulier Genomics analyse

Gegevens aanvrager

Verklaring van monsterafname

Kudde Prefix:

Inzender verklaart dat de haarmonsters
overeenkomen met de opgegeven dieren *

UBN nummer:

Achternaam en voorletters:

Nee

Ja

Nee

Ja

Handtekening inzender:

ADRES
Inzender is ook de wettige eigenaar
van de dieren:

Straat:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Paraaf eigenaar:
Telefoonnummer mobiel:
* De inzender is verantwoordelijk toe te zien dat de haarmonsters overeenkomstig de
opgegeven dieren zijn genomen en verklaart hiermee dat de haarmonsters naar waarheid
overeenkomen met de wettige gegevens van de dieren.

E-mailadres:

Kies de gewenste opties voor de genomics analyse
Mannelijk
Levensnummer
van het dier

Geslacht
M/V
M

V

Naam
dier

Geboorte
datum

Levensnummer
Vader

DNA profiel
voor vader
e 20,-

Levensnummer
Moeder

DNA profiel
voor moeder
e 20,-

Vrouwelijk

EvaLiM® compleet
7 fokwaarden
M

V

EvaLiM® MODULO
2 fokwaarden naar keuze: €65,daarna €10,- per extra fokwaarde
FN CR DM DS FOS AL AV

Ouderverificatie
DNA Profiel
SNP methode

Mutatie-onderzoek

Afstamming (FR)
Fenotype
verificatie
myostatin gen

Hoornloos
analyse

Prijs per dier
zie ommezijde voor
prijscalculatie

Inbegrepen bij volledige EvaLiM analyse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Betalingscondities
•
•

Voor administratiekosten wordt er per opdracht een bedrag van e15,- voor handling en verzendkosten in rekening gebracht. Het totale bedrag van de factuur dient vooraf
aan de analyse te worden voldaan en zijn overgemaakt naar de rekening van het Limousin Stamboek Nederland. IBAN: NL95RABO0366642146 BIC: RABONL2U
Wanneer het volledige bedrag is voldaan worden de haarmonsters voor analyse opgestuurd.

Subtotaal:
Administratiekosten:
Totaal:

+ e 15,-

LIMOUSIN STAMBOEK NEDERLAND

Orderformulier Genomics analyse

Prijzen overzicht
GENOMICS ANALYSE >

Genomics
beoordeling 1

7 fokwaarden

2 fokwaarden

e179,-

-

-

-

Test Vrouwelijk

e89,-

e65,-

-

-

-

+ e10,-

-

-

< OPTIES

Eén ouderverificatie
Ouderverificatie 2

DNA profiel

1

2

-

-

e10,-

-

incl.

+ e12,-

e22,-

-

DNA profiel + Ouderverificatie

incl.

+ e17,-

e27,-

-

fokwaarde “dikbilfactor”

incl.

+ e10,-

+ e10,-

e25,-

+ e12,-

+ e12,-

+ e10,-

e25,-

-

+ e17,-

+ e15,-

e30,-

fokwaarde “hoornloosfactor”
“dikbilfactor” + “hoornloosfactor”

DNA profiel

Mutaties
fokwaarden
“dikbilfactor” en
“hoornloosfactor”

Test Mannelijk
Per extra fokwaarde

Mutaties

Verificatie
+ Mutatie als
extra optie

DNA profiel + ouderverificatie ouder

Wanneer u reeds een EvaLim of EvaLim MODULO analyse heeft aangevraagd,
kunt u nog extra modules zoals DNA profiel, ouderverificatie, myostatin en
hoornloosfactor bijbestellen. Hiervoor wordt e10,- extra administratiekosten
in rekening gebracht.

Ouderverificatie is alleen mogelijk wanneer:
•
De genotypering (SNP profielen) van beide ouders bekend is bij
		
IngenomiX of de genotypering (SNP profielen) van de ouders kan
		worden aangeleverd.
•
Indien er reeds een genotypering (SNP profiel) van de ouders via een
		
eerdere EvaLim test bekend is bij IngenomiX of tenminste een
		
DNA analyse (SNP methode) van de ouders bij IngenomiX is uitgevoerd.
•
Indien er een haarmonster van beide ouders + dier kan worden
		aangeleverd.

e20,-

