BEDÆKNINGSKONTRAKT
for hopper til Fjarki frá Breiðholti, Gbr. i 2021
Hoppeejers navn:__________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Tlf. Nr:_________________________ E-mail:__________________________________________
I det følgende benævnt som hoppeejer.
Hoppens navn: ___________________________________________________________________
FEIF ID nr.:______________________________________________________________________
I det følgende benævnt som hoppe(n).

Hoppens ankommet – dato: ___________

Priser:
- Bedækningspris kr. 9.000,- inkl. moms
- DI Bedækningsattest kr. 370,- inkl. moms
- Græspenge kr. 43,- pr. dag inkl. moms
Betaling foretages som følger:
- Ved tilmelding: kr. 2.000,- (returneres ikke selv om hoppen ikke kommer i fol, ej fremmøder)
- Før afhentning: Bedækningspris restbeløb + græspenge indbetales
Det påhviler hoppeejer at senest 40 dage efter afhenting at få taget drægtighedsscanning. Hvis hoppen ikke er
i fol på dette tidspunkt informeres Svalebæk Isheste straks og der tilbydes ombedækning ved samme eller
anden hoppe året efter mod spring gebyr på kr. 2.000,- + græspenge + DI Attest.
Det dokumenteres fra dyrlæge at hoppen er tom i forbindelse med scanningen.

Svalebæk Isheste påtager sig ansvaret for
● At hesten bliver passet, tilset og fodret korrekt dagligt
● At kontakte hoppeejer ved sygdom og skønnes behovet for dyrlæge akut, forbeholder vi os retten til
at tilkalde denne på hoppe ejers regning

Hoppeejer påtager sig ansvaret for
●
●
●

At hoppen er uden sko på baghove inden ankomst
At fremvise original stambogs attest (hestepas)
At have foretaget ormekur ca. 4 dage inden ankomst (eller have en dokumenteret gødningsprøve –
foretaget efter 1. april 2021 - som bevis for at hoppen er uden orm)
● Negativ CEM attest
● Ren svaberprøve (maks 20 dage gammel) - undtaget er hopper m. føl som ankommer i følbrunst
● At have været fri for kværke min. 3 mdr. før ankomst
● At holde hesten ansvarsforsikret. Vi har ingen forsikring der dækker din hest eller det den måtte
forvolde
● At afholde udgifter vedrørende hestens sundhedstilstand – herunder smed og dyrlæge
● At hestepasset kan fremskaffes på adressen indenfor 30 min ved kontrol ellers tilfalder bøde til ejer
(Hestepasset kan også indleveres på stedet)
● Hoppen opstaldes på ejers egen risiko i alle tilfælde
Hoppeejer har læst og accepteret ovenstående betingelser for at have sin hoppe til bedækning ved
Fjarki frá Breiðholti, Gbr. i sæsonen 2021 hos Svalebæk Isheste.
Underskrevet kontrakt sendes på mail til info@svalebaek.com
Sted:_______________ Dato:__________ Underskrift: _________________________________
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