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* Ondergetekende geeft opdracht aan het laboratorium voor pathologie van de huisdieren om het dier met 
onderstaande gegevens (zie pag 2), te lijkschouwen en schikt er zich toe de gedane kosten te betalen. 
(Indien kosten niet door ondergetekende worden betaald, dient een schriftelijke bevestiging van een kostendrager bijgevoegd te worden) 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING  
Deze algemene voorwaarden zijn vanaf 1september 2007 van toepassing op alle overeenkomsten houdende prestaties ten behoeve van derden, geleverd door de Universiteit Gent. 
§ 1. Definities: ACHTERGRONDKENNIS: de informatie, data, knowhow, materialen, octrooiaanvragen en octrooien in hetzelfde of in aanverwante gebieden als de OPDRACHT, in eigendom en/of bezit van of 

gecontroleerd door de UGent evenals de methodologie en knowhow die door UGent in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT wordt ontwikkeld, verbeterd of aangevuld met een nieuwe functionaliteit vanuit 
haar eigen autonome missie als onderzoeksinstelling; AANVANGSDATUM: de datum waarop UGent kennis neemt van de aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER; OFFERTE: het document en 
zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die UGent aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en andere voorwaarden waaraan deze diensten zullen worden verstrekt.  De 
OFFERTE is enkel geldig en kan slechts als een bindend aanbod worden beschouwd door de OPDRACHTGEVER, wanneer deze ondertekend is door de VERANTWOORDELIJKE BUDGETHOUDER; 
OPDRACHTGEVER: de fysieke of rechtspersoon die van de diensten van UGent gebruik wenst te maken en als dusdanig in de OFFERTE staat vermeld;  OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door 
UGent zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE; RESULTATEN: de informatie en data in geschreven, elektronische of eender welke andere vorm en materialen, die rechtstreeks tot 
stand worden gebracht of bekend worden in de uitvoering van de OPDRACHT en zoals omschreven in het eindrapport of eindfactuur, opgesteld conform artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden; UGent: Universiteit 
Gent, openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waarvan de bestuurszetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25; VERANTWOORDELIJKE BUDGETHOUDER: het personeelslid van de UGent 

dat in de OFFERTE is aangeduid als verantwoordelijke voor de uitvoering van de OPDRACHT en dat krachtens de beslissing van het Bestuurscollege van 21 juni 2007 gemachtigd is om in naam en voor rekening van 
UGent OFFERTE brieven tot 10.000 EUR te ondertekenen.  
§ 2. Voorwerp – Dienstverlening: 2.1 UGent zal de OPDRACHT uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. UGent gaat met betrekking tot het beoogde resultaat van de OPDRACHT enkel een 

middelenverbintenis aan. De uitvoering van de OPDRACHT zal gesuperviseerd worden door de VERANTWOORDELIJKE BUDGETHOUDER. 2.2 De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe de nodige informatie 
en/of materialen beschikbaar te maken om UGent in staat te stellen de OPDRACHT naar behoren uit te voeren. UGent is in geen geval aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT te wijten 
aan het laattijdig ter beschikking stellen van voornoemde informatie en/of materialen door de OPDRACHTGEVER. 
§ 3. Vertrouwelijkheid van de informatie – Publicaties: 3.1 Alle informatie, weze het van wetenschappelijke, technische, financiële, commerciële of andere aard, in geschreven, elektronische of eender welke andere 

materiële of immateriële vorm met uitzondering van de RESULTATEN die door UGent aan de OPDRACHTGEVER wordt bekendgemaakt, is vertrouwelijke informatie. 3.2 De informatie die door de OPDRACHTGEVER 
aan UGent wordt bekendgemaakt is niet vertrouwelijk, tenzij deze door de OPDRACHTGEVER , ten laatste op het ogenblik van de bekendmaking ervan, uitdrukkelijk en schriftelijk als vertrouwelijk werd aangemerkt 
en voor zover dit verenigbaar is met de uitvoering van de OPDRACHT door UGent. 3.3 De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, verbindt er zich toe deze geheim te houden, niet zonder voorafgaande schrif telijke 
toestemming van de andere partij aan derden bekend te maken en deze met dezelfde zorg te behandelen en beschermen als haar eigen vertrouwelijke informatie en op zijn minst met een redelijke maat van zorg en 
dit voor de gehele duur van de OPDRACHT en voor een periode van vijf (5) jaar na de OPDRACHT. 
§ 4. Financiering: 4.1 De rekeningen zijn netto contant betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, tenzij anders vermeld op de factuur. 4.2 Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande 

aanmaning, verhoogd worden met een verwijlintrest van 10% per jaar. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, bij wijze van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum 
van 25 EUR, vanaf de dag volgend op de vervaldag van de facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-en aanmaningskosten. 4.3 Behoudens waar uitdrukkelijk 
anders aangegeven in de OFFERTE , worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief Belastingen over de Toegevoegde Waarde (BTW) overeenkomstig de wettelijke tarieven. 
§ 5. Levering en aanvaarding: 5.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal UGent een eindrapport of gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid 

om binnen een termijn van tien (10) werkdagen zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT door te geven aan UGent; na het verstrijken van deze termijn wordt het eindrapport of in voorkomend 
geval de factuur geacht te zijn aanvaard. De aanvaarding van het eindrapport of van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT 
conform alle gemaakte afspraken.  
§ 6. Duur en einde van de dienstverleningsovereenkomst: 6.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door UGent is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan. 
De dienstverleningsovereenkomst tussen UGent en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de betekening van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan UGent. 
6.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot en met het moment van de aanvaarding van het eindrapport of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 5.1. 6.3 Indien een partij 
zijn verplichtingen krachtens deze overeenkomst niet nakomt en deze partij in gebreke blijft met het nakomen van deze verplichtingen gedurende een periode van twintig (20) werkdagen na de aangetekende 
ingebrekestelling door de andere partij, zal laatstgenoemde partij de overeenkomst na afloop van voormelde termijn van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling bij aangetekend schrijven kunnen verbreken, 
onverminderd diens recht voor de bevoegde rechtbank schadevergoeding te eisen voor de opgelopen schade. 6.4 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op 
de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van 
deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing lang er duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen 
onderhandelingen voeren met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst. 6.5 Iedere partij heeft het recht deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken 
ingeval de andere partij zich in een nakende staat van faillissementverklaring, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht tot het verstrekken van zekerheid bevindt, zonder dat hieruit een recht op 
schadevergoeding kan ontstaan. 6.6 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze 
overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst. 
§ 7. Garanties en Aansprakelijkheden: 7.1 UGent verstrekt haar diensten naar best vermogen volgens de regels van de kunst geldend in het domein waar de OPDRACHT zich situeert. UGent stelt geen gegarandeerd 

resultaat in het vooruitzicht en geeft geen garanties met betrekking tot de originaliteit, de volledigheid of de geschiktheid van de RESULTATEN voor een specifiek doeleinde. 7.2 De OPDRACHTGEVER neemt de 
volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik, misbruik of ongeschiktheid tot gebruik van de RESULTATEN op zich. UGent zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade in hoofde van de OPDRACHTGEVER 
in dat verband. De OPDRACHTGEVER vrijwaart UGent op haar eerste verzoek tegen vorderingen van derden in dit verband. 7.3 Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout in hoofde van UGent, zal haar totale 
aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst en rekening houdend met de in dit artikel vermelde beperkingen, het totaalbedrag van de OFFERTE niet overschrijden. 7.4 De OPDRACHTGEVER verbindt er 
zich toe om personeelsleden of aangestelden van UGent die schade oplopen tijdens het uitvoeren van de OPDRACHT op locaties die onder toezicht of controle staan van de OPDRACHTGEVER volledig te vergoeden, 
behoudens in het geval dat de enkele fout van het personeelslid of aangestelde aan de basis ligt van het ontstaan van de schade. De OPDRACHTGEVER vrijwaart UGent op haar eerste verzoek tegen de vorderingen 
die door haar personeelsleden of aangestelden tegen haar worden ingesteld in dat verband. 
§ 8. Rechten – Publicaties: 8.1 Deze overeenkomst heeft geen enkel gevolg voor de rechten van UGent op haar ACHTERGRONDKENNIS; de OPDRACHTGEVER kan krachtens deze overeenkomst dus geen enkel 

recht laten gelden op de ACHTERGRONDKENNISvan UGent. De OPDRACHTGEVER zal de ACHTERGRONDKENNIS van UGent te allen tijde beschouwen als vertrouwelijke informatie in de zin van artikel 3.1. 8.2 
De OPDRACHTGEVER verwerft een onbeperkt gebruiksrecht op de RESULTATEN. 8.3 UGent heeft het recht de RESULTATEN bekend te maken en te publiceren, op een wetenschappelijk gebruikelijk e manier, 
behalve in de mate dat de RESULTATEN vertrouwelijke informatie bevatten van de OPDRACHTGEVER in de zin van artikel 3.2.  8.4 In dit laatste geval zal UGent het ontwerp van publicatie of bekendmaking 
(“Publicatie”) tenminste twintig (20) werkdagen vóór de indiening ervan bij de uitgever of presentatie ter nazicht overmaken aan de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER beschikt over een termijn van tien (10) 
werkdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de Publicatie om deze te evalueren in het licht van de bescherming van zijn commerciële belangen, dit inzonderheid het voorkomen dat de Publicat ie de indiening van 
een octrooiaanvraag in het gevaar zou brengen of de Publicatie vertrouwelijke informatie van OPDRACHTGEVER bekend zou maken. De OPDRACHTGEVER heeft het recht wijzigingen aan of uitstel van de Publicatie 
te vragen, indien het ongewijzigd of zonder uitstel publiceren of bekendmaken van de Publicatie de OPDRACHTGEVER ernstige schade zou toebrengen of de indiening van een octrooiaanvraag in gevaar zou brengen. 
De door de OPDRACHTGEVER gewenste wijzigingen dienen binnen de bovengenoemde periode van tien (10) werkdagen aan UGent overgemaakt te worden en in geval uitstel wordt gevraagd, zal deze de termijn 
van vier (4) maanden vanaf de datum van ontvangst van de Publicatie door de OPDRACHTGEVER niet overschrijden. De toestemming tot publiceren of bekendmaken van de Publicatie wordt vermoed te zijn gegeven 
indien binnen de tien (10) werkdagen volgend op de ontvangst van het ontwerp van publicatie of presentatie door de OPDRACHTGEVER deze laatste niet door middel van een geschreven stuk wijzigingen heeft 
voorgesteld of motivering voor uitstel heeft geleverd, even als na verloop van de door de OPDRACHTGEVER bekomen uitsteltermijn. 
§ 9. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen: 9.1 De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van diens bepalingen van internationaal privaat recht. 9.2 Ingeval een geschil 

uit of met betrekking tot de overeenkomst mocht ontstaan, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent exclusief bevoegd om hierover te oordelen.  
§ 10. Varia: 10.1 Het is een partij niet toegestaan de naam van de andere partij, van diens personeelsleden, aangestelden of de merken en het logo te gebruiken in externe communicatie al dan niet voor commerciële 
doeleinden (met inbegrip van, doch niet beperkt tot: persmededelingen, reclame of promotie onder welke presentatievorm ook), behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van laatstgenoemde partij. 10.2 De 
overeenkomst mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde overgedragen worden. Bij gebreke hieraan heeft de andere partij het recht deze overeenkomst eenzijdig te 
beëindigen bij aangetekend schrijven, zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding kan ontstaan. 10.3 De overeenkomst vormt het enige geldige contract tussen de partijen met betrekking tot de OPDRACHT. 
Geen wijzigingen kunnen aan deze overeenkomst worden aangebracht dan door een geschreven stuk ondertekend door beide partijen. 10.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de 
OFFERTE zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben. Indien de OPDRACHTGEVER onderworpen is aan de overheidsOPDRACHTenwetgeving, verklaart UGent door het indienen van de OFFERTE 
uitdrukkelijk af te zien van de algemene voorwaarden die strijdig zijn met enige essentiële bepaling van het bestek of van de uitnodiging tot het indienen van een OFFERTE. 
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Dier: soort: ras:  geslacht: 
 leeftijd: identificatie nr:    naam: 

KLINISCHE GEGEVENS: 

Beschrijving van het probleem: (hoelang is het letsel reeds aanwezig, op welke plaats van het lichaam zag men de eerste letsels 

en hoe zagen ze eruit, op welke wijze is het letsel uitgebreid of veranderd, wat geeft verbetering en/of maakt het erger ?) 

 

 

 

 

 

Andere symptomen: (heeft het dier nog andere ziekten of symptomen?) / (zijn andere dieren aangetast?) 

 

 

Medicatie: (welke medicatie werd reeds gebruikt en met welk effect?) 

 

 

Resultaten bijkomende onderzoeken: (parasieten, cultuur, cytologie, bloedonderzoek, …) 

 

 

Andere opmerkingen: 

 

 

Klinische differentiaal diagnose: 

 

 

LETSELS (omcirkel indien van toepassing) 

   

    

        

    

Primaire: maculae -   vesiculae       patch          bullae             papulae             pustulae  

   plaque –  wielvormig      nodule        tumor 

Secundaire:  

 

Alopecie: lokaal  veralgemeend    vlekvormig       symmetrisch             asymmetrisch 

Jeuk :   geen    licht          sterk uitgesproken 

                    
 

  

HISTOPATHOLOGIE (enkel huidbiopten) ANAMNESE  ons referentienr: 

Meer informatie en kostprijzen op www.ugent.be/di/di05 2

_______________________________________________________________________________________________
Labo Veterinaire Pathologie, Prof. Dr. Chiers, budgethouder

Localisatie: Teken het letsel en duid plaats van bioptname aan met een X

Distributie: symmetrisch   asymmetrisch     gegeneraliseerd

mucocutaan  voetzolen    nagels . . . . . . . . . . . .

Configuratie: lineair   annulair        gegroepeerd
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