Kulltorps Islandshästar Prislista för inackordering och träning, gäller från 2016-03-01
Inackordering:
Inackordering box isländshäst & ponny
Inackordering box storhäst
Inackordering dubbelbox, pris per häst
Inackordering sjukbox, inkl extra tillsyn vardag & sjukhage
Inackordering valacklösdrift eller stolösdrift
Inackordering ponnylösdrift
Inackodering ligghall unghäst 1-3 år
Inackordering ligghall hästar 4 år och äldre
Inackordering ligghall dräktigt sto/sto med föl vid sidan
Bete sommar för lösdrifts & boxhästar
Bete sommar för unghästar
Bete sommar för dräktiga och digivande ston, inkl föl vid sidan
Bete sommar vuxen ponny
Bete ungponny

Pris:
1650kr/mån
1850kr/mån
1400kr/mån
2000kr/mån
1400kr/mån
1200kr/mån
1050kr/mån
1400kr/mån
1550kr/mån
800kr/mån
650kr/mån
900kr/mån
650kr/mån
550kr/mån

Hästar på box och lösdrift fodras 3 ggr/dag. På vardagar fodras
morgon och middag av personal. Fodringar kvällar samt alla
fodringar helger görs av inackorderingar enligt rullande schema.
I boxpriset ingår ut och insläpp.
Alla hästar får daglig tillsyn och hästar som behöver stödutfodras tas in och ges grovfoder utan extra kostnad.
Hästar i ligghallen har fri tillgång på hösilage.

Övrig info:
inkl grovfoder, pelletsströ, havrekross, minerel & salt.
inkl grovfoder, pelletsströ, havrekross, minerel & salt.
inkl grovfoder, pelletsströ, havrekross, minerel & salt.
inkl grovfoder, pelletsströ, havrekross, mineral & salt
inkl grovfoder, ströhalm, havrekross, mineral & salt
inkl grovfoder, ströhalm, havrekross, mineral & salt
inkl fri tillgång på grovfoder, ströhalm, salt och daglig tillsyn
inkl fri tillgång på grovfoder, ströhalm, salt och daglig tillsyn
inkl fri tillgång på grovfoder, ströhalm, salt och daglig tillsyn
inkl daglig tillsyn, havrekross, mineral & salt
inkl daglig tillsyn & salt
inkl daglig tillsyn & salt
inkl daglig tillsyn havrekross, mineral & salt
inkl daglig tillsyn & salt
Box och lösdriftshästar har tillgång till ridbanbanor och uppvärmd
sadelkammare. Samtliga hästar har vintertid cirkulerande/uppvärmt
vatten i box, lösdrift och ligghall.

Tillägg övriga foder/strömedel:
Kutterspån
Müsli Classic, Senior & High Energy

125kr/bal
380kr/säck

för att använda till att strö i tex egen transport
På Kulltorp finns Pavo´s müsli

Övriga tjänster:
Skoning hel, halv, verkning samt tappsko Roger Träff
Verkning Anna
Tappsko Anna
Avmaskning
Akupunktur/massage Lotta Träff
Kiropraktik Anders Grönqvist
Intag för box eller lösdriftshästar
Intag för betes eller vindskyddshästar
Täcke på eller av
Täcke på och av för boxhästar
Mockning & påsar för boxhästar enstaka
Mockning & påsar för boxhästar vardagar
Mockning & påsar för boxhästar helger
Extra tillsyn, sårbeh och/eller bandagering
Hyra av transport halvdag/heldag

enl avtal
450kr/gång
200kr/st
125kr/gång
600kr/häst
500kr/häst
60kr/gång
110kr/gång
75kr/gång
200kr/mån
60kr/gång
600kr/mån
500kr/mån
125kr/gång
3000kr/500kr

fakt direkt av Roger Träff
gäller för unghästar samt hästar i vila
kostnad för ev material tillkommer
görs efter ök med vet
fakt direkt av Lotta
Faktureras via Horsemanager
gäller vid intag till hovslagare, veterinär och massör/akupunktör
gäller vid intag till hovslagare, veterinär och massör/akupunktör
gäller samtliga hästar vardagar
gäller endast vardagar för hästar på lösdrift och box
tjänst går att köpa till vardagar och helg
tjänst gäller endast varadagar
tjänst gäller endast helger

Träning av hästar:
Träning valack/sto månadspris inkl helinackordering
Träning hingst månadspris inkl helinackordering
Inridning unghäst paketpris 3 mån inkl helinackordering
Träning valack/sto veckopris inkl helinackordering
Träning hingst veckopris inkl helinackordering
Förb inridning/markarb veckopris inkl helinackordering
Träning valack/sto/hingst enstaka tillfälle (exkl box & foder)
Försäljning av häst åt kund:
Provision för försäljning vuxen häst
Provision för försäljning unghäst
Helinackordering försäljningshäst/månad

6 500 kr
7 000 kr
15 000 kr
1 800 kr
1 950 kr
1 600 kr
300 kr

Ifor William totaltvikt 1990kg, lastvikt 1070 kg. Halvdag är max 4 timmar

gäller både inridning & vidareutbildning
gäller både inridning & vidareutbildning
träningsupplägg enligt överelskommelse
gäller både inridning & vidareutbildning
gäller både inridning & vidareutbildning
gäller unghästar
gäller både inridning & vidareutbildning

15 % av köpeskillingen, lägst 5000kr
10 % av köpeskillingen, lägst 3000kr
1500 kr/mån inkl inackordering, foder och daglig skötsel

Provisionen inkluderar fotografering, annonsering, kundkontakt,
kontraktskrivning, bokning av besiktning samt överskrivning
av försäkring. All försäljning sker i samråd med säljaren.
Alla hästar som säljs via Kulltorps Islandshästar vet-besiktigas i
samband med försäljning. Säljaren bekostar alltid besiktningen.

Utöver provision tillkommer kostnader för hästens uppehälle, träning,
skoning och övriga utgifter enl ök.
Lämpliga saluhästar kan få gå med i lektionsverksamheten om säljaren
samtycker. Vi drar då av en hyreskostnad för hästen på dess
inackorderingskostnad.

Alla priser är inkl moms.
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