Betäckningsavtal 2019
Stoägare: ____________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________
Postadress:____________________________________________________________
Tel.: _______________Tel. arb. :_______________ Mobil______________
E-post:____________________________________________________________
Stoets namn:____________________________________________________________
Stoets reg.nr:_______________________________________
Stoets färg & tecken:______________________________________________________
Försäkrad i:___________________________Nr_________________________
Hur:___________________________
Avmaskad den:____________________
Stoet vaccinerad mot:__________________________ Datum:____________
Ovanstående stoägare har denna dag bokat plats för betäckning för ovan nämnda sto med
hingsten Bastian frá Þóreyjarnúpi
Betäckningsmetoden är handbetäckning.
Pass skall lämnas hos hingsthållaren. Stoet skall vara oskott och avmaskat.
Stoavgiften på Hestur ska vara betald när stoet anländer till hingshållare.
Betäckningsresultatet ska rapporteras till Hestur. Vid negativt resultat erfodras veterinär intyg
på detta.
Bokningsavg: 2500:- inkl moms
Språngavgift 3500:- Inkl. moms.
50-dagars dräktighet 10.250:- inkl moms
Betalas på bg:5340-9223
Varav bokningsavg och språngavg. Skall vara betalt på ovan nämda bg när stoet anländer till
hingsthållare.
Betesavgift: 50:- /dag inkl. moms Stallavgift: 80:- /dag inkl. moms Betalas på bg:5539-5032
Ultraljud och vet. kostnader tillkommer och debiteras stoägaren.
Kostnad för betäckning, inackordering, bete m.m. skall vara betalda innan stoet hämtas. Stoet
går hos hingsthållaren på stoägarens egen risk och på stoägarens ansvar. Om stoet tidigare
haft livmoderinflamation, problem att komma i brunst, svårigheter att bli dräktig, kastat eller
senast haft förlossningsproblem erfodras negativt bakterieprov och friskintyg. Stoet skall vara
liv- & veterinärvårdsförsäkrad.
Vid skada, sjukdom, infektioner tillkommer kostnader för veterinär, medicin,
sjukvårdsartiklar m.m. Hingsthållaren äger rätt att tillkalla veterinär om stoet eller föl är sjukt
eller vid behov av kompletterande u-ljud och provtagning,

Hingsthållare och stoägare försäkrar:
att hästarna under de tre senaste veckorna icke vistas där smittsam hästsjukdom oss veterligen
förekommit, samt att hästarna under de tre senaste veckorna, räknat från denna dag, icke visat
några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, samt
att hästarna under samma tid ej heller på annat sätt varit i kontakt med häst, som såvitt känt
kan misstänkas ha haft någon smittsam sjukdom, samt
att hästarna i övrigt oss veterligen är fullt friska
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar som skall utväxlas mellan parterna och
båda förklarar sig nöjda med avtalets innehåll.
Mälby_____________________
___________________________
Hingsthållare

_____________________________
Stoägare

