ODDI från Skeppargården, reg.nr SE2000109433
BETÄCKNINGSAVTAL, FULLMAKT & HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN

Hästens namn:_______________________________________
Född ______________ Färg & tecken _____________________
Registreringsnummer _________________________________
Betäckningsavtal:
Detta avtal har träffats mellan undertecknade parter. Avtalet avser betäckningssäsong…..
Hingsthållaren har ansvarsförsäkring (Länsförsäkringars Försäkring för hästverksamhet).
Betäckningsmetoden är hand betäckning. Vi kommer att ta hand om ert sto efter bästa
förmåga och se till att hon får det bra. Ni bör ha ha stoet och ev. föl försäkrat, influensa –och
stelkrampvaccinerat. Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej
heller för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.
Bokningsavgift 2500 SEK+ SIF´s stoavgift
Språngavgift 7000 SEK inkl. moms betalas vid stoets ankomst och avräknas med
bokningsavgiften. Betalning sker till bankgiro 5160-3579 .
+ 90 dygnsavgift 8000 SEK inkl. moms som skickas med faktura.
Rabatt ges till ägare som kommer med fler än ett sto( 1500 kr till andra stoet ) och till 1: a
klass ston eller sto som gett 1.a klass avkomma ( 3000 kr ).
Betesavgift är 50 kr./dygn inkl. moms och betalas när stoet hämtas.
(Kostnad för eksemston är istället 80 kr./ dygn inkl. moms och betalas när stoet hämtas)
Övriga överenskommelser…………………………………………………………………
Språngavgiften betalas oavsett om stoet är dräktigt eller ej. Språngavgiften skall vara betald
innan stoet hämtas från hingsten. Stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till
hingsthållaren så snart resultatet är känt, dock senast en månad efter fölning.
Ultraljudsundersökningar samt övriga behandlingar utförda i samband med dessa faktureras
stoägaren. Har stoet gått gall, resorberat eller kastat tidigare säsonger, skall stoet
veterinärkontrolleras och bakteriologiskt undersökas innan hon lämnas för betäckning. Intyg
skall uppvisas till hingsthållaren.

Fullmakt:
Skulle stoet behöva veterinärvård kontaktar vi ägaren först. Vid akutafall tar vi dock
omedelbar kontakt med veterinär. Ägaren står för alla kostnader.

Hästägarförsäkran:
Hingsthållare och stoägare försäkrar ömsesidigt på heder och samvete att hästarna under de
senaste sex veckorna icke vistats där smittsam hästsjukdom förekommit, icke transporterats i
transport i vilken smittad eller sjuk häst transporterats, samt att hästarna under samma tid ej
heller varit i kontakt, direkt eller indirekt, med häst som kan misstänkas ha haft smittsam
sjukdom, samt att hästarna i övrigt oss veterligen är friska och i god kondition för betäckning.

Härutöver garanteras att hästarna inte haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade
hästar de senaste sex månaderna.
Stoet skall vara avskodd och verkad innan ankomst.
Övrig information se betäckningsjournal som medföljer vid hämtning av stoet.
Skeppargården den _______________________________
Hästägare/betalningsansvarig
underskrift:___________________________________________________
Aress ___________________________________________________________________
Tel ______________________
Mobiltelefon ________________________
Hingsthållare: ___________________________________________________________

