Völsungur fra Skeiðvöllum IS2010186682
Bedækningsbetingelser 2018

Navn: ________________________________________________
Adresse:______________________________________________
Postnr:_______________________________________________
Mail:_________________________________________________
Hoppens navn:____________________Fra:_________________________
Feifnr:____________________Blup:________________________
Kåring:____/______/______
Kåret Afkom:__________________kåring:______/_____/______

Al bedækning foregår hos Helledige Islandsheste. For nærmere information og aftale om ankomsttidspunkt
kontakt Susanne på tlfnr: 25217933 eller helledige@mail.dk

Bedæknings- og øvrige priser: Sæt kryds x
•
•

Kåret hoppe eller afkom:8.00. total eller mere
kr. 9000; _______________________________

•

Kåret hoppe med 7.75 total eller mere, Blup 120 total eller mere kr. 9500;
_______________________________

•
•

Andre hopper
10% rabat på hoppe nr. 2 fra samme hoppeejer.

•

Græspenge pr. Døgn: kr. 40;

•

Bedækningsindberetning: kr. 280;

•

Special fodring (foder medbringes) pr. Dag: kr. 25;

•

Ved hopper med sommereksem aftales efter individuelt behov.

kr. 10000;

Alle priser er i DKK og EKSLUSIV MOMS.
Dyrlæge:

•

Hertil kommer eventuelle udgifter til dyrlæge (brunstpakker, scanning,
follikel kontrol osv.) Disse faktureres direkte fra dyrlæge til hoppeejeren.
Betaling:

•

Ved booking betales 2000 kr. pr. Hoppe, dette beløb fratrækkes
bedækningsprisen ved endelig fakturering. Beløbet refunderes ikke hvis

•

hoppen ikke ankommer, men kan overflyttes til anden hoppe. Booking er
først endelig når beløbet og denne aftale er modtaget. Indbetaling på konto:
Regnr: 7590 kontonr: 3981084 (jyske bank) Husk hoppens reg.nr. som
reference.
Betaling af restbeløb for bedækning, dyrlæge og andet, skal senest ske ved
afhentning af hoppen mod faktura.

Ved fremmøde:
•
•

Hoppen skal være sund, rask og smittefri, den skal være fuld håndterbar for
hånd, samt møde ny-beskåret uden sko på alle 4 ben.
Hoppen skal møde med ren svaberprøve.

•

Vaccinationer skal være ok, vaccinationskort/pas fremvises.

•

Der skal fremvises originalt hestepas. Hestepasset opbevares ved
hingsteholder under opholdet jf. Lovgivning.
Vi anbefaler at man follikelscanner hoppen inden ankomst, således hoppen
er så tæt på ægløsning som muligt. Herved kan hoppen være hos
hingsteholder i kortere tid.

•

Under opholdet:
•
•
•
•
•

Hoppen går under trygge forhold med opsyn flere gange dagligt. Den skal
være ind græsset inden ankomst.
Der tages hensyn til heste der kræver særlige forhold med hensyn til f.eks.
foder og eksem. (Evt. Mod merudgift alt efter hvor omfattende)
Hoppen står opstaldet/ på græs, på ejers ansvar, regning og risiko.
Ved behov for dyrlæge til hoppen, kontaktes dyrlægen for hoppeejerens
regning og hvis muligt kontaktes hoppeejeren først.
Alle hopper bedækkes ved håndbedækning.

Efter bedækning:

Gratis om bedækning ved manglende levende føl (mindre end 24 timer gammelt) året efter, under de
betingelser, der finder sted i 2019. Dog betales for græs og attest til landskontoret, samt et springgebyr på
2500; + moms.
Eventuelle bemærkninger:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoppeejeren har læst betingelser og er indforstået hermed. Dato

Hoppeejer:____________________________________________

/

2018

