
 
 
 
Paard        Eigenaar  

Naam:   Obelisk fan ‘e Suderwei   Naam:    Equindo Dressage Horses 

 

Stamboeknummer: 19.08681    Adres:    Grünerweg 39 

 

Chipnummer:  528210006003837   Woonplaats:   46459 Rees 

 

Afst.:                               Johnny Cash x Dream Boy Dierenarts:   J.J. van Campen 
 

Leeftijd:   29-04-2019 Geslacht:  ruin   

 

Kleur:       vos  Ras:  KWPN   Dit rapport geeft de toestand weer op 10-12-2021  
 
 
 

Aantal röntgenfoto’s: 36 
 

 
Beoordeling röntgenfoto's 
straalbeen     LV 2  RV 2 

kootgewricht     LV 1  RV 1 

sesambeenderen    LV 1  RV 1 

spronggewricht   LA 1  RA 1  

 

Fragmenten      neg./pos. 
spronggewricht    L  -   
spronggewricht    R -  
kniegewricht     L -  
kniegewricht     R - 
 
Kootgewricht    LV  RV LA RA 
osteochondrose    -   - -   -  
chip-fragmenten   -   -   -   - 
avulsie-fragmenten    -  -   -  -  

Onderzoeksrapport röntgenscreening

1. De keurende dierenarts en/of de dierenartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor enige 
schade - vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen - veroorzaakt door 
het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen 
van dit onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove 
schuld van de keurende dierenarts. 
2. Terzake de onder 1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een 
vorderingsrecht toe jegens de keurende dierenarts en/of de dierenartsenpraktijk; anderen dan 
opdrachtgever kunnen aan dit onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding 
ontlenen. 
3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de 
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De 
polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de dierenartsenpraktijk en op 
eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt. 
4. De op dit onderzoeksrapport afgedrukte bedingen zijn ook van toepassing indien de 
opdrachtgever dit formulier niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst 
neemt. 
5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het paard is, staat deze ervoor in dat de eigenaar 
toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de onderhavige keuring en de 
onderhavige voorwaarden ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen. 
6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard ten 
tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in dit onderzoeksrapport is 
vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de 
keuringsdierenarts en/of de dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden 
aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van 
schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding 
aan de keuringsdierenarts en de dierenartsenpraktijk.

Röntgenonderzoek andere onderdelen / nevenbevindingen: 
 

-  Rechts Voor lateraal griffelbeenknopje; geconsolideerde breuk; 

acceptabel 

-  Hals – Rug; acceptabel 

 

 

 

 

 

Conclusie:  

Positief advies obv genomen röntgenbeelden 

 


