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Op deze pagina treft u informatie aan over de verschillende veilingen zoals de GenHotel Selection Sale en de GenHotel Embryo Sale. Middels de GenHotel
Webshop worden buiten de veilingen om ook embryo's, kalveren, etc. aangeboden. Daarnaast worden er speciale online veilingen georganiseerd, zoals b.v.
de Koepon Summer Sale.

GENHOTEL SELECTION SALE
De GenHotel Selection Sale is een veiling van hoogwaardige, vrouwelijke topgenetica. Deze veiling wordt gehouden bij afslag. De aangegeven prijs is de
actuele prijs. De prijzen zakken dagelijks tot het moment dat een koper het dier voor de die dag geldende prijs afslaat. U kunt op elk moment van de dag de
actuele prijs online bekijken of contact opnemen met één van de contactpersonen.

Klik hier voor de GenHotel Selection Sale - voorwaarden en uitleg .

GENHOTEL EMBRYO SALE
De GenHotel Embryo Sale is een veiling van embryo's afkomstig van de meest interessante donoren binnen Europa. De Embryo Sale wordt gehouden per
opbod en is 24 uur per dag toegangkelijk. U dient € 25,- bovenop de hoogst geboden prijs te bieden. Degene die aan het eind van de veiling het hoogste
bod heeft gedaan op het desbetreffende veilingnummer, is de koper van de embryo's (zie wijze van veilen). U kunt de embryo's ook al eerder bemachtigen.
Dit kunt u doen door meteen het bedrag van de KOOP NU prijs te bieden. Wanneer u de KOOP NU prijs biedt, bent u direct de koper van de embryo's.

Klik hier voor de GenHotel Embryo Sale - voorwaarden en uitleg .

GENHOTEL WEBSHOP
Buiten de GenHotel Selection Sale en de GenHotel Embryo Sale om zullen er ook embryo's, kalveren, etc. aangeboden worden via de GenHotel Webshop. De
GenHotel Webshop is 24 uur per dag toegankelijk. Indien er embryo's, kalveren, etc. te koop zijn dan zullen we deze hier tonen.
De GenHotel Webshop werkt met een vaste prijs. Dat houdt in dat de verschillende items aangeboden worden voor een vaste, scherpe prijs. Indien u bereid
bent om deze prijs te betalen bent u ook direct eigenaar van het item.

Klik hier voor de GenHotel Webshop - voorwaarden en uitleg .

Voor de GenHotel Webshop gelden dezelfde algemene voorwaarden als voor de GenHotel Selection Sale en/of GenHotel Embryo Sale, afhankelijk van het
item (embryo, kalf, etc.).
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