Classification of terms:
Voor alle bestellingen, reserveringen en verkopen gelden de onderstaande voorwaarden.
All orders,reservations and sales will be provided under the following terms.
Reservations:
Reserveringen op dieren worden enkel aanvaard na een aanbetaling van 25% van de prijs
die wij overeengekomen zijn voor het dier.
Een reservering zal gemaakt worden voor een periode van maximaal 4 weken, waarna de
reservering zal worden beëindigd en het dier opnieuw te koop zal worden aangeboden.
Er zijn geen restitutie worden gemaakt op de aanbetaling.
Reservations on animals are only accepted after a down payment of 25% of the price we
agreed for the animal. Reservations will be made for a period of max 4 weeks, after which
the reservation will be terminated and the animal will be offered for sale again.
No refunds will be made on the down payment.
Returns:
Eenmaal verkochte dieren zullen onder geen enkele omstandigheden worden
teruggenomen, dit vanwege besmettelijke ziekten.
Once sold animals will not be taken back under any circumstances, this because of
contagious diseases.
Sexing:
Alle verkochte dieren zijn zo goed mogelijk gesekst. Er kan echter geen garantie worden
gegegeven op dit punt.
All sold animals are properly sexed as best possible. However, no guarantees can be given
on this point.
Diseased and death:
We doen ons uiterste best om eventuele ziektes te voorkomen en onze eigen collectie is
100% gezond. We zorgen dat alle verkochte dieren die bij ons werden gefokt probleemloos
zijn. Het is aan de koper om ze onder de juiste omstandigheden te houden. In geval van
overlijden: als je een verklaring van een gespecialiseerde dierenarts met daarop de
vastgelegde doodsoorzaak die al bestond voor de verkoop en een autopsierapport te laten
zien.
We will do our best to prevent any diseases and as our own collection is 100% healthy. We
will guarantee that all sold animals that were bred in our facility are without problems if kept
under the right circumstances. In case of death: if you want a refund of if you want the
animal replaced please provide me with a picture of the dead animal, a declaration form from
a specialized veterinarian which stated that the cause of death was pre-existed before the
sale, and an autopsy report.

