Betäckningsavtal 2019 med IS2009101167 - Þórálfur frá Prestsbæ

Stoets uppgifter:
Namn: ....................................................................... ..........................................................................
Reg nr: .................................................................. ..............................................................................
Eventuell bedömning: .............................................. ...........................................................................
Ext:…………………….. Rid:……………………. Totalt:………………………..
Beräknad ankomst: ………………………………………. ................................................................
Ev. egenheter........................................................................................ ...............................................
........................................................................................ .....................................................................
Ägare.......................................................................................... ..........................................................
Adress......................................................................................... .........................................................
Telefon........................................................................................ .........................................................
Mail........................................................................................ ..............................................................

Stoägarens åtaganden:
• Garanterar att stoet är fullt friskt och inte varit sjuk eller i kontakt med smittade hästar minst tre
veckor innan ankomst(detta gäller även ringorm eller annan typ av svamp).
•
Sto som tidigare varit hos annan hingst och inte blivit dräktigt, skall undersökas av veterinär innan
ankomst för att undvika spridning av ev. infektioner.
• Kopia på hästpass, vaccinationsintyg lämnas till hingsthållaren.
• Uppgifter om stoets eventuella egenheter såsom eksem, svårfångad etc. samt ett undertecknat
exemplar av detta kontrakt skall skickas till hingsthållaren vid bokning.
• Har stoet tidigare gått gall, resorberat eller kastat föl skall ett vaginalt bakt.prov tas på stoet och intyg
skall visas upp för hingsthållaren.
• Sto och föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade före ankomst
• Stoet skall vara oskott och nyverkat runt om och vaccinerat (stelkramp och influensa)
• Vi önskar att stoägaren tar ultraljud för att se var stoet befinner sig i brunsten, detta för att skydda
både sto och hingst för eventuella skador.
• På ston från Danmark/Tyskland som tidigare varit betäckt krävs CEM test.
Stoägaren är medveten om att:
• Hästägaren lämnar hästen på egen risk
• Hingsthållaren äger rätt att behålla sto och föl till dess att full betalning skett.
Se Allmänt nedan
Hingsthållarens åtaganden:
• Ta hand om de hästar som lämnats för betäckning på bästa sätt.
• Omedelbart informera stoägaren vid tecken på sjukdom hos sto eller föl.
• Kontakta veterinär som utför behandling, om sådant krävs för hästens väl, även om stoets ägare inte
kunnat nås. Stoägaren betalar då de veterinära kostnader som uppstått.
• Vid tecken på klåda i man och svans skall stoägaren underrättas omedelbart.

________________________________________________________________
Allmänt
• Hingstägaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl tills dess full betalning skett (utnyttjande av
retentionsrätt) och för att täcka kostnader.
•
Försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogden efter dom eller bevis om
betalningsföreläggande.
• Undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna
fölningsrapport (fölningsresultat, gall, kastat eller förolyckat föl/sto) till hingstägaren så snart resultat
är känt, dock senast 1 oktober 2019.
•
Vill du besöka din häst under tiden hos oss, avtala tid innan.
•
P.g.a. smittorisken tar vi inte emot någon häst som kommer med stor transport.
Om inget annat är uppgivet så går stona i flock eller ensamma, ute dygnet runt med daglig tillsyn.
Prislista
Bokingsavgift : 2 000 SEK + moms( 2500 SEK) ( avräknas vid betalning av språngavgift )
Språngavgift : 9 000 SEK + moms (11 250 SEK ) OBS ! Faktureras vid första betäcknings tillfälle. Erläggs
alltid.
21 dygns dräktighets avgift: 10 000 SEK+ moms (12 500 SEK)
Rabatt för 1:klass ston 2000 SEK exl moms ( 2500 SEK inkl moms)
Alla ovanstående kostnader faktureras av Hingstägaren: Prästgårdens Islandshästar HB
Övriga kostnader faktureras separat.
Bestesavgift: 100 SEK per dag (+ moms)
Sif:s stoavgift: betalas innan ankomst via https://hestur.sifavel.se
Extra skötsel av ston med eksem/täcke: 20 SEK + moms/dygn (25:-)
Tillkommer: Ultraljud/ veterinärkostnader, ev resor eller annat som ej uppgetts ovan
Stoägare och Hingstägare förklarar sig härmed nöjda med detta kontrakt som är
upprättat i två exemplar som utväxlats mellan parterna.

Plats och datum:______________________________

Stoägare

Hingsthållare

______________________ _____________________
Hingtshållare:
Eyjólfur Thorsteinsson
Vedum Horshaga 1
53461 Vedum
072-5411684 Eyjo
072-5410268 Vigdís
mail: vima@mail.holar.is

Hingst ägare:
Prästgårdens Islandshästar HB
Alster Kyrkby 208
65593 Karlstad
www.thoralfur.prastgarden.net
mail: info@prastgarden.net

