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Analysis Certificate

Animal data Sample data
Name: ORION OF IRTYSH
Date of birth:   .  . VHL_ID: K22466
Sexe: Male Test ID-nr: 24719  1
Chip number: 643093333001654 Material: Swab
Breed: Kurillian Bobtail

Parent data
Dam: 643093400072028 / VHL_ID: K22491 / UNIKA’S SHONSBOB

Parentage: The dam qualifies, the sire has not been verified, based on DNA-typing.

DNA markers:

FCA149 130 / FCA441 155 /
FCA229 166 / 168 CATAMEL Y / X
FCA678 198 / CATZFXY Y / X
FCA075 132 / 134 FCA026 150 / 152
FCA220 212 / 214 FCA453 188 / 196
FCA310 124 / 136 FCA201 155 / 159
FCA105 199 / 201 FCA649 124 / 138
FCA069 93 / 103 FCA293 185 / 191

D. Mioch, MSc Veterinary Medicine
CEO

VHL exercises the utmost care in performing each of its engagements. No party other than the principal may derive any rights from the results of
these engagements, and the principal expressly indemnifies VHL in respect of any third-party claims. VHL policy provides that any complaints must
be received within eight days of the completion of an engagement and imposes restrictions on liability. In that respect, VHL refers to its General
Conditions, which are applicable to all engagements VHL performs and which were enclosed with the submission form. These General Conditions can
also be reviewed at www.vhlgenetics.com. The work VHL performs is based on the material and/or data it receives from its principal. This report may
only be copied in its entirety. The organization is ISO:9001 certified for all her work. This test is based on PCR technology.
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Analyse Certificaat

Diergegevens Monstergegevens
Naam: ORION OF IRTYSH
Geboortedatum:   .  . VHL_ID: K22466
Geslacht: Mannelijk Onderzoeksnr: 24719  1
Chipnummer: 643093333001654 Materiaal: Swab
Ras: Kurillen stompstaartkat

Oudergegevens
Moeder: 643093400072028 / VHL_ID: K22491 / UNIKA’S SHONSBOB

K202 - Moederschapsverificatie - Testdatum: 19.02.2020
Testresultaat: Op basis van de vastgestelde DNA profielen van de ontvangen monsters kan het volgende geconcludeerd
worden:

WEL in aanmerking voor het moederschap komt
643093400072028 / VHL_ID: K22491 UNIKA’S SHONSBOB

De afstamming t.a.v. het vaderschap is niet gecontroleerd.

Drs. D. Mioch
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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