Betäckningsavtal
Avtal avseende betäckning med Máni
från Knutshy<an SE2015170294
Hingstägare: Gardar Gislason Tyskbo 40,
783 92 Stora Skedvi 0736-56 44 44
org nr 6501222233
Hingsthållare: Firma Anna Andersson/Kulltorps Islandshästar
Kulla Kulltorp 1 590 32 Klockrike 0739-416 21 org nr 781214-1989
Undertecknad stoägare har bokat plats för betäckning av stoet: ……………………………………………........ Reg
nr: …..……………….…………………… Kopia av hästpass samt undertecknat exemplar av deUa kontrakt skall
lämnas Vll hingsthållaren vid bokning. Hästpasset skall förvaras av hingsthållaren under perioden
stoet är på betäckning.
Máni kommer aU ta emot ston för fribetäckning, om det ﬁnns särskilda orsaker Vll handbetäckning av
Ert sto så kan vi även ombesörja det e\er ök.
Vi kommer aU ta hand om Ert sto e\er bästa förmåga och se Vll aU hon får det bra och vi vill gärna få
uppgi\er om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, eksem, svårt aU anpassa sig i ﬂock etc.). Vi tar ej
ansvar för skador eller förlust av sto/föl som ni har lämnas hos oss och vi tar ej heller ansvar för
skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.
Beräknad ankomst Vll Kulltorp: …………………………………………………………………………………………………………..
Övrig informaVon om stoet: ………………………………………………………………………………………………………………..
Har stoet varit på betäckning 2017 el 2018? Hos hingsten?………………………………………………………………..
Resultat av betäckning? ………………………………………………………………………………………………………………………
Har stoet Vdigare gåU gall, problem med könssjukdomar, kastat eller föU döU föl ?...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Betalning:
Stoet skall vara anmäld Vll SIF avels språngrulla Hestur vid ankomst.
Språngavgi\ 1 600 kr exkl moms (2 000 kr inkl moms) faktureras vid stoets ankomst och skall vara
betald innan avhämtning av stoet.
90-dygns avgi\ 4 800 kr exkl moms (6 000 kr inkl moms) betalas mot faktura när 90 dygn passerat om
gallintyg ej kommit hingstägaren Vllhanda innan dess.
Betesavgi\ 40 kr exkl moms (50 kr inkl moms) betalas vid avhämtning
Kostnad för ultraljud, bakterieprov samt ev annan behandling av veterinär och eventuell medicin
betalas av stoägaren vid avhämtning.
Hingstägaren/hingsthållaren förbinder sig aU hålla hagarna ordentligt inhägnade med elstängsel och
omedelbart underräUa stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl.
Hingstägaren äger räU aU för djurets bästa vid behov Vllkalla veterinär eller transportera hästen Vll
djursjukhus även om stoägaren ej kunnat nås, omostnader för deUa skall betalas av stoägaren.
Stoägaren är medveten om aU:
• stoet skall vara oskodd runt om
• stoet skall vara stelkramps- och inﬂuensavaccinerad samt minst veterinärförsäkrad
• sto och föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade före ankomst
• intyg om negaVvt vaginalt bakt.prov krävs från sto som Vdigare gåU gall eller föU döU föl.

• hingstägaren äger räU aU kvarhålla sto och ev. föl Vlls dess full betalning skeU (utnyUjande av
retenVonsräU)och för aU täcka kostnader.
• försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogden e\er dom eller bevis om
betalningsföreläggande.
•undertecknande av deUa avtal innebär aU stoägaren förbinder sig aU lämna fölningsrapport Vll
hingstägaren så snart resultatet är känt, dock senast 10 september 2019. Stoägaren förbinder sig
även aU rapportera resultat Vll SIFavels språngrulla Hestur (hestur.sifavel.se)
Hästägarförsäkran: Stoägaren garanterar genom aU underteckna deUa avtal, aU sto/föl - eller annan
häst där stoet varit uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symptom på smiUsam sjukdom.
Ägaren garanterar aU hästarna ej ha\ kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmiUade hästar de
senaste 3 månaderna.
Stoet avlämnat: ………………………………………………….. Stoet hämtat :……………………………………………………….
Stoägare: ……………………………................................. Person nr / org nr : ………………………………………………..
Adress:……………………………………………Post nr………………Postort…………………………………………………………….
E-postadress:……………………………………………………………………………………Mobil:………………………………………..
Godkännande: Stoägare och Hingsthållare förklarar sig nöjda med deUa kontrakt som är uppräUat i
två likalydande exemplar som utväxlats mellan parterna. Eventuell tvist angående deUa avtal avgörs
vid allmän domstol.
Plats & Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stoägare:……………………………………………………. Hingsthållare: ……………………………………………………………..

