
Beste Kuvasz Vereniging Nederland, 
 

Het veterinair laboratorium LABOKLIN is sinds enkele jaren ook in Nederland gevestigd. 

LABOKLIN houdt zich bezig met het uitvoeren en ontwikkelen van veterinaire testen. Zo 

bieden wij onder andere veel bestaande genetische testen, maar wij ontwikkelen ook veel 

nieuwe testen. Genetisch onderzoek krijgt namelijk een steeds belangrijkere rol in de 

fokkerij. Wij hebben de mogelijkheid om uw leden deze testen tegen een gereduceerde prijs 

aan te bieden. Wat houd dit in voor uw leden? Uw leden krijgen ±22% korting op onze 

prijzen voor particulieren wanneer zij een bewijs van lidmaatschap meesturen met de 

aanvraag. Wat vragen wij van u als vereniging? Wij vragen de vereniging een bewijs van 

lidmaatschap af te geven als het lid hier om vraagt en wij vragen de vereniging 

steekproefsgewijs of iemand inderdaad lid is. Daarnaast vragen wij de vereniging om aan 

hun leden te vertellen dat het mogelijk is korting te krijgen bij LABOKLIN. 

 

Bijgevoegd vind u de lijst van genetische testen die wij uitvoeren. Helaas kunnen wij de ±22% 

korting niet geven op testen die uitgevoerd worden door partner laboratoria en op DNA-

profielen, verwantschapsonderzoeken en ras-pakketten. Tevens zijn wij in staat officiële 

certificaten te geven, hiervoor is het echter wel nodig dat een dierenarts het materiaal 

afneemt en op het aanvraagformulier tekent dat de afname bij het juiste dier is gebeurd. Bij 

partner laboratoria is dit echter niet altijd mogelijk. 

 

 

Voor uw vereniging zijn de volgende testen volgens ons het meest van toepassing:  

 

 

Kuvasz Prijs (incl. 21% BTW) 

Prijs (incl. 21% BTW) met 

korting 

Progressive Retinal Atrophy (prcd-PRA OPTIGEN) 169,81 169,81 

Progressive Retinal Atrophy (prcd-PRA partnerlab) 78,81 61,01 
 

Testen algemeen (alle rassen) Prijs (incl. 21% BTW) 

Prijs (incl. 21% BTW) met 

korting 

Chondrodysplasia and -dystrophy (CDDY & IVDD 

risk) 60,50 46,78 

Degeneratieve myelopathy exon 2 (DM exon 2) 78,81 61,01 

Hyperuricosuria (SLC) 60,50 46,78 

Malignant Hyperthermia (MH) 60,50 46,78 
 

Testen vacht (alle rassen) Prijs (incl. 21% BTW) 

Prijs (incl. 21% BTW) met 

korting 

A-locus (alleles: Ay, Aw, at, a) 60,50 46,78 

B-locus (brown, chocolate, liver(nose)) 60,50 46,78 

Coat length I (long or short hair) 60,50 46,78 

Curly (Curled Hair) 60,50 46,78 

D-locus d1 (dilution) 60,50 46,78 

E-locus e1 (apricot, cream, lemon, red, yellow) 60,50 46,78 



EM-locus (melanistic mask) 60,50 46,78 

Furnishing (wire hair) 60,50 46,78 

K-locus 60,50 46,78 

M-locus (alleles: Mh, M, Ma, Mc, m) 60,50 46,78 

S-locus (piebald, white spotting) 60,50 60,50 

First locus 60,50 46,78 

Further loci 25,42 25,42 
 

DNA-profielen  Prijs (incl. 21% BTW) 

Prijs (incl. 21% BTW) met 

korting 

DNA-profiel (ISAG 2006) 42,70 42,70 

Verwantschapsonderzoek - per ouder (ISAG 2006) 42,70 42,70 

Verwantschapsonderzoek - per nakomeling (ISAG 

2006) 61,01 61,01 
 

Mocht er een test zijn die u graag zou willen laten uitvoeren, maar niet op deze lijst staat, 

neem dan vooral contact met ons op. De kans bestaat dat we deze test toch kunnen 

uitvoeren. Graag helpen we u hierbij verder. 
 

Kortom samengevat: er zijn geen kosten voor een vereniging; enkel de leden op de hoogte 

brengen van ons aanbod, en af en toe aan ons bevestigen dat iemand inderdaad lid is. Als 

opbrengst voor de leden resulteert dit in ±22% korting op ons genetische test assortiment. 
 

Wij zijn a.s. 14, 15 & 16 december aanwezig op de Winner in Amsterdam, loop dus gerust bij 

ons langs. Tevens nemen onze dierenartsen tijdens de Winner ook wangslijmvlies monsters 

(swabs) af voor de genetische testen. Voor deze afname worden geen kosten in rekening 

gebracht, enkel de kosten van de genetische testen zelf. 
 

Mocht u inderdaad samen willen werken of meer vragen hebben, neem dan gerust contact 

met ons via service.nl@laboklin.com of telefonisch op 085-4890580.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Het LABOKLIN team Nederland 

 


