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Debiteuren nr. 101458

Analyse Certificaat

Diergegevens Monstergegevens
Naam: ROOS CAPTAINS SECOND DIVISION
Geboortedatum: 18.05.2017 VHL_ID: H282406
Geslacht: Vrouwelijk Onderzoeksnr: 300106  1
Chipnummer: 528140000683937 Materiaal: Swab
Ras: Labrador retriever

H734 - E-locus (CC Geel) - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: E/E

H818 - Em locus - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: N/N

H733 - B-locus (CC/Bruin) - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: bs/bs

H847 - Vachtkleur D-Locus Improved (MLPH) - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: D/D

H819 - K-locus - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: KB/KB

H820 - A-locus - Testdatum: 05.11.2018
Testresultaat: at/at

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze
uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het
inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op www.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen
materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden
ISO:9001 gecertificeerd. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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Dr. W.A. van Haeringen
Algemeen directeur

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze
uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het
inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op www.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen
materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden
ISO:9001 gecertificeerd. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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H734 - E-locus (CC Geel)
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.                                                    
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx                                                        

H818 - Em locus
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx

H733 - B-locus (CC/Bruin)
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx

H847 - Vachtkleur D-Locus Improved (MLPH)
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx

H819 - K-locus
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.                                                    
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx                                                        

H820 - A-locus
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie is beschikbaar op www.combibreed.com.                                                    
Directe link: http://www.combibreed.com/nl-nl/klantenservice/informatievachtvariatie/hond.aspx                                                        

VHL streeft ernaar iedere opdracht met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren. Anderen dan opdrachtgever kunnen aan deze
uitslag geen rechten ontlenen en opdrachtgever vrijwaart aanspraken van derden. VHL hanteert een klachtentermijn van 8 dagen alsmede een
beperking van aansprakelijkheid. VHL verwijst daartoe naar de op alle werkzaamheden van VHL toepasselijke algemene voorwaarden, die bij het
inzendformulier zijn toegezonden en zijn te raadplegen op www.vhlgenetics.com. De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van het ontvangen
materiaal. Vermenigvuldiging van dit testrapport mag slechts in zijn geheel plaatsvinden. De organisatie is voor al haar werkzaamheden
ISO:9001 gecertificeerd. Deze test wordt uitgevoerd op basis van PCR technologie.
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