
  

  
Bird Genetics  
Boterweg 37  

5469 NN Erp, NEDERLAND 

www.birdgenetics.nl  
info@birdgenetics.nl  

   

Opdracht voor geslachtsbepaling  
  

Naam opdrachtgever     

 
…………………………………………………………………………………………………. 

  

Straat & huisnummer  

 
…………………………………………………………………………………………………. 

  

Postcode, Plaats 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

  

Telefoon / Mobiel  

 
…………………………………………………………………………………………………. 

  

E-mail  

 
………………………………………………@………………………………………………. 

  

Handtekening  

 
…………………………………………………………………………………………………. 

Ik heb een vooruitbetaling gedaan volgens tarievenlijst (z.o.z)         

□ Ik wil mijn naam en adresgegevens NIET op certificaat  

□ Ik wil GEEN geslacht certificaten en ontvang alleen de uitslag per mail  

 Schrijf hieronder de gegevens van uw vogels op. Per regel één vogel:  

 Vogelsoort / Species  Wetenschappelijke naam  Ringnummer / Chipcode  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 

Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.birdgenetics.nl/algemene-voorwaarden  
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Tarievenlijst geslachtsbepaling Bird Genetics   

Aantal vogels Prijs per vogel Certificaat Uitslag per mail 

Met certificaat 

1-4 € 14,00 Ja Ja 

5 € 12,00 Ja Ja 

6-24 € 10,00 Ja Ja 

25-49 € 9,00 Ja Ja 

50 of meer € 8,00 Ja Ja 

Zonder certificaat* 

1-4 € 10,00 Nee Ja 

5-24 € 9,00 Nee Ja 

25-49 € 8,00 Nee Ja 

50 of meer € 7,00 Nee Ja 

* Zonder certificaat: 
U ontvangt alleen de uitslag van het DNA onderzoek 
in de vorm van een lijstje per mail 

 

  

  

U doet een vooruitbetaling op 

bankrekeningnummer  NL57 TRIO 0197 8534 04  

van Bird Genetics  

  

  
Bijvoorbeeld:  
  

 

U wilt geslachtsbepaling van 2 vogels zonder certificaat:  U maakt € 20,= over.  
U wilt geslachtsbepaling van 2 vogels met certificaat:    
  

U maakt € 28,= over.  

U wilt geslachtsbepaling van 5 vogels zonder certificaat:  U maakt € 45,= over.  
U wilt geslachtsbepaling van 5 vogels met certificaat:    
  

U maakt € 60,= over.  

U wilt geslachtsbepaling van 25 vogels zonder certificaat:  U maakt € 200,= over.  
U wilt geslachtsbepaling van 25 vogels met certificaat:    U maakt € 225,= over.  
  

U wilt geslachtsbepaling van 50 vogels zonder certificaat:  U maakt € 350,= over.  
U wilt geslachtsbepaling van 50 vogels met certificaat:    U maakt € 400,= over.  
  

  

  
 Op onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.birdgenetics.nl/algemene-voorwaarden   
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