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Ben je rundveedierenarts, heb je interesse in uiergezondheid en melkkwaliteit en wil
je écht het verschil maken bij jouw klanten-melkveehouders? Dan is Keno™-M het
ideale concept voor jou!

Je bent rundveedierenarts en ...
•
•
•
•
•
•

je wilt je wel (nog meer) toeleggen op de preventieve diergeneeskunde, maar het ontbreekt
je aan tijd en structuur …
je hebt al verschillende cursussen rond mastitis en melkkwaliteit gevolgd, maar toch slaag je
er niet (altijd) in om die kennis ook in een gericht advies om te zetten …
je hebt wel voldoende kennis rond mastitis en melkkwaliteit, maar toch voel je je vaak nog
onzeker wanneer je het gesprek met je klant-melkveehouder aanknoopt …
je hebt interesse in uiergezondheid en melkkwaliteit, maar je vindt het lastig om jouw kennis
aan je klanten te "verkopen"...
je geeft je klanten wel mondeling advies rond uiergezondheid, maar het ontbreekt je aan tijd
en de nodige ondersteuning om het advies ook in een professioneel rapport te verwerken …
je deelt jouw kennis rond uiergezondheid met je klanten, maar je hebt het gevoel dat de
boodschap niet altijd goed aankomt en ze er (te) weinig mee doen ... .

Dankzij het Keno™-M concept:
•
•
•

•
•
•

Leer je op een gestructureerde manier eender welk uiergezondheidsprobleem op een
melkveebedrijf op te lossen.
Leer je om je kennis rond uiergezondheid en melkkwaliteit in éénder welke situatie te
gebruiken om het probleem ook daadwerkelijk op te lossen.
Krijg je een gebruiksvriendelijke en wetenschappelijk onderbouwde software tool aangereikt
die je helpt om de theorie in actie om te zetten en je een permanente ondersteuning biedt bij
het nemen van beslissingen en het leveren van een bedrijfsspecifiek advies.
Ben je geïnspireerd en gemotiveerd om je (nog meer) toe te leggen op de preventieve
diergeneeskunde en je kennis te "verkopen".
Win je aan zelfvertrouwen als uiergezondheidsadviseur.
Zet je je klanten-melkveehouders gemakkelijker tot actie aan.
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Het management van mastitis kan op elk melkveebedrijf gemakkelijk worden gemaakt mits
de juiste praktische kennis en ervaringen worden gedeeld, gebruiksvriendelijke tools worden
aangereikt en een netwerk van gelijkgestemde individuen gepassioneerd door
uiergezondheid en melkkwaliteit wordt gecreëerd.
Gesterkt door deze gedachte ontwikkelden M-teamUGent en CID LINES een uniek en
prikkelend concept Keno™-M exclusief voor pro-actieve rundveedierenartsen. Keno™-M
maakt de aanpak en opvolging van de uiergezondheid op elk melkveebedrijf gemakkelijk
via een hoogstaande en intensieve training (Mastitis & Management Pro XL), coaching en
het ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijke, krachtige en wetenschappelijk
onderbouwde software (Keno™-M software).
Keno™-M is de ontbrekende link in een efficiënt mastitismanagement en staat voor een op
feiten gebaseerde, op maat van de veehouder en bedrijfsspecifieke opvolging van de
uiergezondheid.
De missie van Keno™-M is om elke rundveedierenarts te laten uitgroeien tot een
echte professionele uiergezondheidsexpert.

3
K E N N I S • O N D E R S T E UNI N G • A C T I E • N E T W E RK

Master class 1 – Thema: Problemen & Oplossingen
•

Dinsdag 13/06/2017 - De Montil – Moortelstraat 8 – 1790 Affligem-Essene
(www.demontil.com)

•

Inclusief lunch en koffiebreaks

Master class 2 - Thema: Communicatie & Actie
•

Donderdag 06/07/2017 - de montil – Moortelstraat 8 – 1790 Affligem-Essene
(www.demontil.com)

•

Inclusief lunch en koffiebreaks

De Mastitis & Management Pro XL training kan worden gecombineerd met de Vet’s Culture
in Practice training (zie verder bij Inschrijvingen).
Cursusmateriaal: eigen notities – naslagwerk wordt digitaal beschikbaar gesteld

Het volgen van de Mastitis & Management Pro XL opleiding geeft je onmiddellijk toegang tot
de krachtige Keno™-M software. De software is gebruiksvriendelijk en wetenschappelijk
onderbouwd en helpt de theorie in actie om te zetten. Bovendien biedt de software permanente
ondersteuning bij het nemen van beslissingen en het leveren van een bedrijfsspecifieke,
complete en duurzame uiergezondheidsservice op maat van elke individuele melkveehouder.
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Er werden voor de Mastitis & Management Pro XL 20 erkende bijscholingspunten
aangevraagd bij de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der
Dierenartsen.

Je wordt automatisch lid van de Keno™-M community. Dit biedt je de mogelijkheid om
via Facebook ervaringen en kennis te delen met mensen met een passie voor
uiergezondheid en melkkwaliteit van over de ganse wereld.

13 UREN INTERACTIEVE TRAINING VOOR SLECHTS 847 € (EXCL. BTW)
NA KMO-PORTEFEUILLE*: 537 € (EXCL. BTW)
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MASTER CLASS 1
P R O BLE ME N & O P LOS S I N GE N
Met jouw kennis rond mastitis en melkkwaliteit vind je straks voor elk
uiergezondheidsprobleem de meest effectieve oplossing op maat van éénder welke
klant-melkveehouder
De oplossingen voor het bekomen en behouden van een goede uiergezondheid op een
melkveebedrijf zijn alom bekend en zitten vervat in het standaard mastitis 10-punten preventie en
controle programma. Toch blijkt het in de praktijk vaak nog lastig te zijn om op een gestructureerde
manier de uiergezondheid op een melkveebedrijf daadwerkelijk te verbeteren en regelmatig op te
volgen. Eén van de reden hiervoor is dat we vaak teveel focussen op de “oplossingen” en niet op
het “probleem”. Alles wat niet conform de ‘schoolboeken’ is, willen we aangepast zien, waardoor de
melkveehouder overweldigd wordt en gedemotiveerd raakt. Bovendien leidt een dergelijke aanpak
ook tot frustraties. Vaak wordt er immers op de meest voor de hand liggende oorzaken gefocust
zoals de melktechniek, de melkmachine of de hygiëne van de huisvesting van de melkgevende
dieren, worden er allerlei zaken veranderd en dit terwijl het eigenlijke probleem zich misschien wel
bij de droogstaande dieren of drachtige vaarzen situeert.
Het gamma aan oplossingen om de uiergezondheid te verbeteren is voor alle melkveebedrijven
hetzelfde, maar het eigenlijke probleem en de oorzaken van het probleem verschillen vaak tussen
de melkveebedrijven. Wil je écht succesvol zijn in het verbeteren van de uiergezondheid op een
melkveebedrijf dan is het belangrijk dat je eerst het probleem in kaart brengt en dat je voor elk
bedrijfsspecifiek probleem op basis van feiten en gegevens de meeste effectieve oplossing
(evidence-based) zoekt en aanbiedt.

Tijdens deze interactieve training:
•
•
•

•
•
•
•

Ontdek je de 3 ingrediënten voor een succesvolle aanpak en duurzame opvolging van de
uiergezondheid op een melkveebedrijf.
Leer je de juiste vragen te stellen om het probleem en de oorzaak ervan zo goed mogelijk in
kaart te brengen.
Ontdek je waarom het noodzakelijk is te focussen op de meest effectieve oplossing en even
afstand te nemen van andere mankementen in het uiergezondheidsmanagement die niet
direct verband houden met het probleem.
Leer je de zwakke punten in het uiergezondheidsmanagement bloot te leggen, te koppelen
aan de bedrijfsresultaten en van daaruit de meeste effectieve oplossing(en) te formuleren.
Ontdek je hoe je de oorzaak van slechte behandelingsresultaten erg nauwkeurig kan
achterhalen aan de hand van de bedrijfsresultaten.
Ontdek je welke factoren een rol spelen in het nemen van de juiste beslissing voor een koe
met een verhoogd celgetal.
Krijg je praktische tips en tools aangereikt voor een regelmatige, complete en duurzame
opvolging van de uiergezondheid op een melkveebedrijf.
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MASTER CLASS 2
C OM MU NI C AT I E & AC T I E
Vol vertrouwen los jij straks elk uiergezondheidsprobleem op éénder welk
melkveebedrijf op een gestructureerde manier succesvol op

Je kan wel over voldoende kennis rond uiergezondheid en melkkwaliteit beschikken, maar als je de
kennis niet durft uit te spreken bij de melkveehouder of de melkveehouder niet tot actie kan
aanzetten, is al deze kennis zo goed als waardeloos.
De uiergezondheid succesvol verbeteren op een melkveebedrijf vergt naast kennis ook
communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en inzicht in de psychologie van
gedragsverandering. Geen gemakkelijke opgave voor dierenartsen die dit niet in hun studie hebben
meegekregen en die tot op heden vooral de curatieve diergeneeskunde hebben beoefend.
Het zo nauwkeurig mogelijk in kaart brengen van het eigenlijke probleem en de oorzaken ervan aan
de hand van bedrijfsspecifieke gegevens is in elk geval een goede start om de aandacht van jouw
klant-melkveehouder te trekken en te behouden. In deze Master Class zal van elke deelnemer
verwacht worden om ondersteund door de Keno™-M software de uiergezondheid van een klantmelkveehouder op een gestructureerde manier in kaart te brengen, de meest effectieve oplossingen
te formuleren en deze ook mondeling te communiceren naar de andere deelnemers.

Tijdens deze interactieve training:
•
•
•
•
•
•
•

Leer je de verschillende fases van een goed gesprek met de melkveehouder als
uiergezondheidsexpert.
Leer je omgaan met bezwaren van je klant-melkveehouder om bepaalde zaken niet te
implementeren en ze te weerleggen.
Leer je doorvragen zodat je het juiste antwoord krijgt en het probleem en de mogelijke
oorzaken zo goed mogelijk in kaart kan brengen.
Leer je hoe je je klant-melkveehouder overtuigt van jouw kwaliteiten als
uiergezondheidsexpert.
Krijg je praktische tips aangereikt om je klant-melkveehouder te motiveren.
Ontdek je hoe je je klant-melkveehouder overtuigt om actie te ondernemen.
Leer je tot een oplossing/compromis te komen waarin jij je als adviseur, maar ook de
melkveehouder als degene die actie moet ondernemen zich kunnen vinden.
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Een deel van het concept bestaat uit een gebruiksvriendelijke software ontwikkeld om het
uiergezondheidsmanagement op een melkveebedrijf gericht te verbeteren.
De Keno™-M software is gebaseerd op een vier- tot zeswekelijkse input van de individuele
celgetallen van alle melkgevende koeien, de klinische uierontstekingen en de resultaten van
bacteriologisch onderzoek van dieren. Deze gegevens zijn zonder twijfel erg waardevol bij het
optimaliseren van de uiergezondheid en melkkwaliteit op melkveebedrijven. Een belangrijke
voorwaarde is evenwel dat ze kunnen omgezet worden in bedrijfsspecifieke adviezen en een op
feiten gebaseerd (evidence-based) actieplan. Ervaring leert echter dat het in de dagdagelijkse
praktijk lastig blijft om de celgetalgegevens en klinische mastitis data op regelmatige basis op te
volgen en te linken aan het management zoals de melkroutine, huisvesting en behandelingen.
Bij de ontwikkeling van de applicatie werd gebruik gemaakt van de uitgebreide kennis en expertise
van het M-teamUGent.

De Keno™-M software:
Op koeniveau
•
•
•

•

Motiveert je om de uiergezondheid bij jouw klanten-melkveehouders op regelmatige basis op
te volgen.
Ondersteunt je om per individuele koe met een verhoogd celgetal een wetenschappelijk
onderbouwde beslissing te nemen.
Genereert binnen 1 minuut een uitgebreid rapport met jouw eigen logo waarin alle belangrijke
kengetallen uiergezondheid met hun streef- en grenswaardes, de lijst van attentiekoeien
inclusief het gegenereerde advies, een lijst van de droogstaande koeien, de resultaten van
het bacteriologisch onderzoek en eventueel jouw eigen advies/conclusies zijn in opgenomen.
Helpt je in het bijhouden van data, rapporten en uitslagen.

Op bedrijfsniveau
•
•
•
•

•

Ondersteunt je in het gestructureerd verbeteren van de uiergezondheid op een
melkveebedrijf.
Geeft je in één oogopslag inzicht in de zwakke en sterke punten van het
uiergezondheidsmanagement op een melkveebedrijf.
Helpt je de zwakke punten in het uiergezondheidsmanagement te koppelen aan de
bedrijfsresultaten.
Genereert binnen 1 minuut een uitgebreid rapport met jouw eigen logo waarin alle belangrijke
kengetallen uiergezondheid met hun streef- en grenswaardes, de behaalde scores op het
vlak van uiergezondheidsmanagement, een lijst van klinische uierontstekingen, een
droogstandsevaluatie, de resultaten van het bacteriologisch onderzoek en eventueel jouw
eigen advies/conclusies zijn in opgenomen.
Helpt je in het bijhouden van data, rapporten en uitslagen.

Kortom, de Keno™-M software biedt je een permanente ondersteuning bij het nemen
van beslissingen en het leveren van een bedrijfsspecifieke, complete en duurzame
uiergezondheidsservice op maat van elke individuele melkveehouder!
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Elke deelnemer van de Mastitis & Management Pro XL opleiding krijgt onmiddellijk en gratis toegang
tot de krachtige Keno™-M software .⃰

⃰ Prijs licentie voor melkveebedrijven met < 75 melkgevende dieren: 150 € per jaar (excl. BTW). Elke
melkveehouder ontvangt een Keno™-M voucher met een korting van 112.5 € op de volgende aankoop van
CID LINES producten ter waarde van minimum 375 €.
⃰ Prijs licentie voor melkveebedrijven met ≥ 75 melkgevende dieren: 300 € per jaar (excl. BTW). Elke
melkveehouder ontvangt een Keno™-M voucher met een korting van 225 € op de volgende aankoop van CID
LINES producten ter waarde van minimum 750 €.

9
K E N N I S • O N D E R S T E UNI N G • A C T I E • N E T W E RK

Sofie Piepers (MEX™)
In 2005 studeerde Sofie Piepers af als dierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Ze trad onmiddellijk in dienst bij de Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde, eerst
als wetenschappelijk medewerker en vanaf 1 januari 2006 als doctoraatsbursaal met een 4-jarig mandaat
gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). In 2010
promoveerde ze tot Doctor in de Diergeneeskunde aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit
Gent. Samen met Sarne De Vliegher richtte ze in 2007 het M-teamUGent (www.m-team.UGent.be) op. Het MteamUGent ontstond vanuit een passie voor mastitis en melkkwaliteit om veehouders en dierenartsen te
overtuigen van het grote belang van een goede uiergezondheid op een melkveebedrijf. In 2015 namen Sarne
De Vliegher en Sofie Piepers de beslissing om een spin-off van het M-teamUGent op te richten zodoende verder
te kunnen groeien en de activiteiten ervan verder te kunnen professionaliseren. Eind 2015 werd Sofie Piepers
aangesteld als zaakvoerder van MEX™ (www.mexcellence.eu). Daarnaast is ze nog betrokken in het
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van het M-teamUGent als postdoctoraal medewerker. MEX™ heeft
als missie om elke rundveedierenarts te laten groeien tot een betrouwbare partner-in-uiergezondheid voor zijn
klanten-melkveehouders.
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De Mastitis & Management Pro XL opleiding in Vlaanderen wordt georganiseerd en
verzorgd door MEXCELLENCE BVBA of kortweg MEX™. MEX™ is een spin-off van de
Universiteit Gent gegroeid uit het M-teamUGent van de Faculteit Diergeneeskunde.
De opleidingskosten van MEXCELLENCE BVBA zijn als ondernemer volledig aftrekbaar.
Er is zelfs meer. MEXCELLENCE BVBA is erkend dienstverlener van de Vlaamse Overheid.
Daarom kan jij als dierenarts met een vestiging in Vlaanderen online subsidies aanvragen
voor onze opleidingen waaronder de Mastitis & Management Pro XL in het kader van de
KMO-Portefeuille. De Vlaamse Overheid betaalt je 40% van je opleiding met een maximum
van € 10.000 per jaar terug.
De aanvraag gebeurt volledig online.
Wij helpen jou daarbij graag mocht niet alles duidelijk zijn.

Ons erkenningscertificaat heeft volgende gegevens:
Erkenningsnummer: DV. O218039
Pijler: opleiding • Domein: Opleiding
De catering en BTW komen niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Maar de catering
is wel voor 69% aftrekbaar als bedrijfskost.
Voorwaarden KMO-portefeuille: http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille

Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille
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#1: MEX™@LAB

#2: KENO™-M

Je leert tijdens deze interactieve & hands-on training
melkstalen secundem artem manier uitenten en je ontdekt
een eenvoudige en betrouwbare manier om
bacteriologisch onderzoek in je praktijk uit te voeren.

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
en energie om vol vertrouwen op elk melkveebedrijf de
uiergezondheid te verbeteren en regelmatig op te volgen.

 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 9 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 446 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 277 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 20 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 847 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 537 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!
#3: KENO™-M + MEX™@LAB

PRAKTISCH
Locatie: de montil – Moortelstraat 8 – 1790
Affligem-Essene (www.demontil.com)
Programma: 09h30-16h30
Data:
Di 06/06: Vet’s Culture in Practice training
Di 13/06: M&M Pro XL (Problemen & Oplossingen)
Do 06/07: M&M Pro XL (Communicatie & Actie)

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
én energie om als pro-actieve rundveedierenarts écht het
verschil te maken op het vlak van uiergezondheid voor
jouw klanten-melkveehouders en stap voor stap te uit te
groeien tot een échte uiergezondheidsexpert.

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 29 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 1195 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 717 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. *Voorwaarden KMO-portefeuille op http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.
** Prijs licentie voor melkveebedrijven met < 75 melkgevende dieren: 150 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een
Keno™-M voucher met een korting van 112.5 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 375 €. Prijs
licentie voor melkveebedrijven met ≥ 75 melkgevende dieren: 300 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een Keno™-M
voucher met een korting van 225 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 750 €.

Voornaam en naam: _________________________________________________ Datum: ____________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en plaats: _______________________________________BTW-nummer: _________________
Naam praktijk: _________________________________________________________________________
Telefoon/GSM: _____________________________ E-mail: _____________________________________
Voorschot te betalen binnen 7 dagen na inschrijving: € 117.66 (#1) ● € 249.87 (#2) ● € 347.95 (#3)
Voor akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de keerzijde.

Handtekening:
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1.

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn door MEXCELLENCE BVBA niet verbindend tenzij
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.

2.

Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met MEXCELLENCE
BVBA tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.

3.

De keuze voor de uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij MEXCELLENCE BVBA.
Ingeval MEXCELLENCE BVBA annulering(en) aanvaardt van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen
zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
•
•
•
•
•

25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor
het seminar schriftelijk bij MEXCELLENCE BVBA wordt aangegeven.
Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van het seminar) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door MEXCELLENCE BVBA
ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/seminars, zoals in het kader van het Keno™-M concept het
geval is, worden als één seminar beschouwd.
De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

4.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving
hiervan per e-mail aan MEXCELLENCE BVBA (sofie@mexcellence.eu). Dit recht geldt niet voor de seminars/trainingsdagen die
deel uitmaken van een cyclus. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit helemaal niet mogelijk, eens de procedure
gestart is.

5.

De inschrijver kan mits opgave van een geldige reden zijn deelname aan een seminar/trainingsdag verplaatsen naar een andere
datum met die verstande dat dit schriftelijk gemeld wordt door het desbetreffende seminar/trainingsmoment. Hiervoor zal een
administratieve vergoeding van 95 € excl. BTW/dag/persoon per losse trainings/seminariedag in rekening worden gebracht.

6.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een seminar/training geen plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie.
In dergelijk geval zal MEXCELLENCE BVBA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer
kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminars/trainingen. De deelname wordt in geen
enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door MEXCELLENCE BVBA. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor de reeds geboekte reis, vrije dag & verblijfskosten door de deelnemer.

7.

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het
inschrijvingsformulier, hetzij de factuur, geformuleerd worden per aangetekend schrijven gericht aan MEXCELLENCE BVBA Gontrode Heirweg 168 bus 1.2, 9820 Merelbeke. Het behandelen door MEXCELLENCE BVBA na deze datum houdt geen verzaking
van dit verval in.

8.

Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Merelbeke bij aflevering van de factuur betaalbaar. De
vervallen bedragen brengen een interest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde
hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10% van deze hoofdsom, met een minimum van 200 EUR en een maximum
van 2500 EUR.

9.

MEXCELLENCE BVBA werd erkend als dienstverlener in het kader van de KMO Portefeuille onder nummer DV.O218039. De
inschrijver of opdrachtgever is gehouden zelf het nodige te doen voor het verkrijgen van tegemoetkomingen vanwege de overheid.
Het niet van toepassing zijn van tegemoetkomingen vanwege de overheid kan in geen geval als geldige reden worden ingeroepen
voor annulering.

10.

MEXCELLENCE BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan verplaatsing voor, tijdens of na of
annulering van de opleidingen. MEXCELLENCE BVBA neemt dus geen afzonderlijke verzekering Beroepsaansprakelijkheid
hiervoor. De deelnemers dienen dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.

11.

Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat dierenartsen en melkvee-adviseurs, kan
MEXCELLENCE BVBA niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden.
De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijnen bedoeld voor de
mogelijk te behalen resultaten. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten
van de voorbeelden niet haalt.

12.

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de seminars/trainingen gemaakt worden openbaar mogen
worden geplaatst, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als
deelnemer audio en/of video opnames van de opleidingen/trainingen te maken of te verspreiden.

13.

Bij geschillen zijn het Vredegerecht van Gent en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent bevoegd. De
overhandiging van de handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
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#1: MEX™@LAB

#2: KENO™-M

Je leert tijdens deze interactieve & hands-on training
melkstalen secundem artem manier uitenten en je ontdekt
een eenvoudige en betrouwbare manier om
bacteriologisch onderzoek in je praktijk uit te voeren.

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
en energie om vol vertrouwen op elk melkveebedrijf de
uiergezondheid te verbeteren en regelmatig op te volgen.

 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 9 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 341 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 214 € (excl. BTW)

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 20 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 624 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 421 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!

□ JA! Dat wil ik!

#3: KENO™-M + MEX™@LAB

PRAKTISCH
Locatie: de montil – Moortelstraat 8 – 1790
Affligem-Essene (www.demontil.com)
Programma: 09h30-16h30
Data:
Di 06/06: Vet’s Culture in Practice training
Di 13/06: M&M Pro XL (Problemen & Oplossingen)
Do 06/07: M&M Pro XL (Communicatie & Actie)

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
én energie om als pro-actieve rundveedierenarts écht het
verschil te maken op het vlak van uiergezondheid voor
jouw klanten-melkveehouders en stap voor stap te uit te
groeien tot een échte uiergezondheidsexpert.

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 29 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 920 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 591 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. *Voorwaarden KMO-portefeuille op http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.
** Prijs licentie voor melkveebedrijven met < 75 melkgevende dieren: 150 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een
Keno™-M voucher met een korting van 112.5 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 375 €. Prijs
licentie voor melkveebedrijven met ≥ 75 melkgevende dieren: 300 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een Keno™-M
voucher met een korting van 225 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 750 €.

Voornaam en naam: _________________________________________________ Datum: ____________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en plaats: _______________________________________BTW-nummer: _________________
Naam praktijk: _________________________________________________________________________
Telefoon/GSM: _____________________________ E-mail: _____________________________________
Voorschot te betalen binnen 7 dagen na inschrijving: € 95.61 (#1) ● € 203.04 (#2) ● € 290.20 (#3)
Voor akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de keerzijde.

Handtekening:
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1.

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn door MEXCELLENCE BVBA niet verbindend tenzij
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.

2.

Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met MEXCELLENCE
BVBA tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.

3.

De keuze voor de uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij MEXCELLENCE BVBA.
Ingeval MEXCELLENCE BVBA annulering(en) aanvaardt van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen
zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
a.
b.
c.
d.
e.

25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor
het seminar schriftelijk bij MEXCELLENCE BVBA wordt aangegeven.
Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van het seminar) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door MEXCELLENCE BVBA
ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/seminars, zoals in het kader van het Keno™-M concept het
geval is, worden als één seminar beschouwd.
De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

4.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving
hiervan per e-mail aan MEXCELLENCE BVBA (sofie@mexcellence.eu). Dit recht geldt niet voor de seminars/trainingsdagen die
deel uitmaken van een cyclus. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit helemaal niet mogelijk, eens de procedure
gestart is.

5.

De inschrijver kan mits opgave van een geldige reden zijn deelname aan een seminar/trainingsdag verplaatsen naar een andere
datum met die verstande dat dit schriftelijk gemeld wordt door het desbetreffende seminar/trainingsmoment. Hiervoor zal een
administratieve vergoeding van 95 € excl. BTW/dag/persoon per losse trainings/seminariedag in rekening worden gebracht.

6.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een seminar/training geen plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie.
In dergelijk geval zal MEXCELLENCE BVBA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer
kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminars/trainingen. De deelname wordt in geen
enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door MEXCELLENCE BVBA. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor de reeds geboekte reis, vrije dag & verblijfskosten door de deelnemer.

7.

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het
inschrijvingsformulier, hetzij de factuur, geformuleerd worden per aangetekend schrijven gericht aan MEXCELLENCE BVBA Gontrode Heirweg 168 bus 1.2, 9820 Merelbeke. Het behandelen door MEXCELLENCE BVBA na deze datum houdt geen verzaking
van dit verval in.

8.

Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Merelbeke bij aflevering van de factuur betaalbaar. De
vervallen bedragen brengen een interest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde
hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10% van deze hoofdsom, met een minimum van 200 EUR en een maximum
van 2500 EUR.

9.

MEXCELLENCE BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan verplaatsing voor, tijdens of na of
annulering van de opleidingen. MEXCELLENCE BVBA neemt dus geen afzonderlijke verzekering Beroepsaansprakelijkheid
hiervoor. De deelnemers dienen dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.

10.

Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat dierenartsen en melkvee-adviseurs, kan
MEXCELLENCE BVBA niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden.
De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijnen bedoeld voor de
mogelijk te behalen resultaten. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten
van de voorbeelden niet haalt.

11.

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de seminars/trainingen gemaakt worden openbaar mogen
worden geplaatst, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als
deelnemer audio en/of video opnames van de opleidingen/trainingen te maken of te verspreiden.

12.

Bij geschillen zijn het Vredegerecht van Gent en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent bevoegd. De
overhandiging van de handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
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#1: MEX™@LAB

#2: KENO™-M

Je leert tijdens deze interactieve & hands-on training
melkstalen secundem artem manier uitenten en je ontdekt
een eenvoudige en betrouwbare manier om
bacteriologisch onderzoek in je praktijk uit te voeren.

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
en energie om vol vertrouwen op elk melkveebedrijf de
uiergezondheid te verbeteren en regelmatig op te volgen.

 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 9 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 235 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 151 € (excl. BTW)

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 20 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 460 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 304 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!

□ JA! Dat wil ik!

#3: KENO™-M + MEX™@LAB

PRAKTISCH
Locatie: de montil – Moortelstraat 8 – 1790
Affligem-Essene (www.demontil.com)
Programma: 09h30-16h30
Data:
Di 06/06: Vet’s Culture in Practice training
Di 13/06: M&M Pro XL (Problemen & Oplossingen)
Do 06/07: M&M Pro XL (Communicatie & Actie)

Je krijgt tijdens deze trainingen de kennis, tools, inspiratie
én energie om als pro-actieve rundveedierenarts écht het
verschil te maken op het vlak van uiergezondheid voor
jouw klanten-melkveehouders en stap voor stap te uit te
groeien tot een échte uiergezondheidsexpert.

 Mastitis & Management Pro XL (2 dagen)
 Vet’s Culture in Practice training (1 dag)
 Digitaal platform met video- en fotomateriaal
 Toegang Keno™-M software**
 Broodjeslunch & koffiepauzes
 29 erkende bijscholingspunten NGROD
Investering: 646 € (excl. BTW)
Na KMO-portefeuille*: 426 € (excl. BTW)

□ JA! Dat wil ik!
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW. *Voorwaarden KMO-portefeuille op http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille.
** Prijs licentie voor melkveebedrijven met < 75 melkgevende dieren: 150 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een
Keno™-M voucher met een korting van 112.5 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 375 €. Prijs
licentie voor melkveebedrijven met ≥ 75 melkgevende dieren: 300 € per jaar (excl. BTW). Elke melkveehouder ontvangt een Keno™-M
voucher met een korting van 225 € op de volgende aankoop van CID LINES producten ter waarde van minimum 750 €.

Voornaam en naam: _________________________________________________ Datum: ____________
Adres: _______________________________________________________________________________
Postcode en plaats: _______________________________________BTW-nummer: _________________
Naam praktijk: _________________________________________________________________________
Telefoon/GSM: _____________________________ E-mail: _____________________________________
Voorschot te betalen binnen 7 dagen na inschrijving: € 73.35 (#1) ● € 168.60 (#2) ● € 232.66 (#3)
Voor akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden op de keerzijde.

Handtekening:
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1.

Op alle offertes, facturen, opdrachten en inschrijfformulieren zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens indien
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk, uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord heeft verklaard.
Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn door MEXCELLENCE BVBA niet verbindend tenzij
MEXCELLENCE BVBA zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk hiermee akkoord heeft verklaard.

2.

Door ondertekening van het inschrijfformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze de overeenkomst met MEXCELLENCE
BVBA tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.

3.

De keuze voor de uitvoering in natura of schadevergoeding wegens annulering ligt geheel en uitsluitend bij MEXCELLENCE BVBA.
Ingeval MEXCELLENCE BVBA annulering(en) aanvaardt van inschrijvingen/opdrachten zijn de hierna vermelde vergoedingen
zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling verschuldigd:
a.
b.
c.
d.
e.

25% van de standaardprijs exclusief toegestane kortingen, bonussen en BTW verschuldigd indien dit uiterlijk 30 dagen voor
het seminar schriftelijk bij MEXCELLENCE BVBA wordt aangegeven.
Daarna (binnen de 30 dagen voor aanvang van het seminar) is het volledige factuurbedrag verschuldigd.
Onverminderd de in onderhavig artikel bepaalde annulatievergoedingen, blijven alle reeds door MEXCELLENCE BVBA
ontvangen voorschotten integraal verworven in geval van annulering.
Een cyclus van verschillende trainingsdagen/sessies/momenten/seminars, zoals in het kader van het Keno™-M concept het
geval is, worden als één seminar beschouwd.
De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

4.

De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits voorafgaande kennisgeving
hiervan per e-mail aan MEXCELLENCE BVBA (sofie@mexcellence.eu). Dit recht geldt niet voor de seminars/trainingsdagen die
deel uitmaken van een cyclus. Voor wie een beroep doet op de KMO-portefeuille is dit helemaal niet mogelijk, eens de procedure
gestart is.

5.

De inschrijver kan mits opgave van een geldige reden zijn deelname aan een seminar/trainingsdag verplaatsen naar een andere
datum met die verstande dat dit schriftelijk gemeld wordt door het desbetreffende seminar/trainingsmoment. Hiervoor zal een
administratieve vergoeding van 95 € excl. BTW/dag/persoon per losse trainings/seminariedag in rekening worden gebracht.

6.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een seminar/training geen plaats kan vinden op de vooropgestelde datum of locatie.
In dergelijk geval zal MEXCELLENCE BVBA er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer
kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminars/trainingen. De deelname wordt in geen
enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door MEXCELLENCE BVBA. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor de reeds geboekte reis, vrije dag & verblijfskosten door de deelnemer.

7.

Eventuele klachten dienen op straffe van definitief verval binnen de 8 dagen na de inschrijving en ondertekening van het
inschrijvingsformulier, hetzij de factuur, geformuleerd worden per aangetekend schrijven gericht aan MEXCELLENCE BVBA Gontrode Heirweg 168 bus 1.2, 9820 Merelbeke. Het behandelen door MEXCELLENCE BVBA na deze datum houdt geen verzaking
van dit verval in.

8.

Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Merelbeke bij aflevering van de factuur betaalbaar. De
vervallen bedragen brengen een interest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling. Bovendien zal de nog verschuldigde
hoofdsom verhoogd worden met een schadebeding van 10% van deze hoofdsom, met een minimum van 200 EUR en een maximum
van 2500 EUR.

9.

MEXCELLENCE BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan verplaatsing voor, tijdens of na of
annulering van de opleidingen. MEXCELLENCE BVBA neemt dus geen afzonderlijke verzekering Beroepsaansprakelijkheid
hiervoor. De deelnemers dienen dus zelf de nodige voorzieningen te nemen dienaangaande.

10.

Niettegenstaande alle inzichten en informatie hun nut al hebben bewezen voor heel wat dierenartsen en melkvee-adviseurs, kan
MEXCELLENCE BVBA niet garanderen dat dit alles tot dezelfde resultaten zal leiden als in de voorbeelden die gegeven worden.
De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijnen bedoeld voor de
mogelijk te behalen resultaten. MEXCELLENCE BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten
van de voorbeelden niet haalt.

11.

De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de seminars/trainingen gemaakt worden openbaar mogen
worden geplaatst, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media, dvd, …). Het is echter niet toegelaten om als
deelnemer audio en/of video opnames van de opleidingen/trainingen te maken of te verspreiden.

12.

Bij geschillen zijn het Vredegerecht van Gent en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Gent bevoegd. De
overhandiging van de handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee. Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is
uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
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www.Keno-M.com

Keno™-M maakt het managen van de uiergezondheid op elk
melkveebedrijf gemakkelijk!

We wensen je alvast veel succes!
Het Keno™-M team

Georganiseerd door:

Erkend dienstverlener KMO-Portefeuille

K E N N I S • O N D E R S T E UNI N G • A C T I E • N E T W E RK

