GRÖNA GÅNGENS ISLANDSHÄSTAR
Tillinge Hagby 14, 745 94 ENKÖPING, Mobil 070-604 35 95, Email: susanne@gronagangen.se

BETÄCKNINGSKONTRAKT 2019
Avtal avseende betäckning med Hrodur från Gröna Gången SE2012104116
AI-sto hos Palmskogsveterinären 2019, perioden 15 maj – 15 september
Hingstägare: Susanne Sjöström, Tillinge Hagby 14, 745 94 ENKÖPING
Hingsthållare: Palmskogsveterinären. Veterinär Andreas Sandin. Palmskog. 153 95
JÄRNA. Tfn 0730-681594. BG 5615-0212
Undertecknad stoägare har detta datum bokat plats för betäckning av:
Stoet…………………………………………………Regnr………………………………….
Undertecknat exemplar av detta kontrakt ska lämnas till hingsthållaren vid bokningen. Hästpasset ska
förvaras hos Palmskogsveterinären under perioden stoet är på betäckning.
Betäckningsmetoden är seminering med färsk sperma.
Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får den omvårdnad hon
behöver. Vi vill gärna få uppgifter om stoets eventuella egenheter (svårfångad, eksem, svårt att
anpassa sig etc).
Ni bör ha sto/ föl försäkrat. Stoet bör vara influensa- och stelkrampsvaccinerat.
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.
Beräknad ankomst till Palmskogsveterinären:……………………

Har stoet haft föl tidigare? ……….. Är stoet betäckt 2018 eller 2019?......................

Betalning/kostnader
•
•
•
•
•
•

Bokningsavgift om 2000 inkl moms till: Gröna Gångens Islandshästar BG 827-6792 i
samband med kontraktsskrivning. Avgiften bekräftar bokningen och återbetalas ej. Detta är en
del i betäckningsavgiften.
Språngavgift, 3000 kr inkl moms. Faktureras vid första semintillfälle. Betalas till Gröna
Gångens Islandshästar.
45 dygns dräktighet 11000 kr inkl moms. Faktureras, betvillkor 8 dagar. Betalas till Gröna
Gångens Islandshästar.
Veterinäravgift 2500 inkl moms (ultraljud som behövs samt semin, ej veterinär behandling).
Erlägges direkt till ansvarig hingsthållare i samband med stoets avhämtning.
Beteskosnad 125 kr/dag inkl moms. Erlägges direkt till ansvarig hingsthållare vid avhämtning
Eventuellt veterinära behandlingar som bakterieprov, sköljningar etc tillkommer.

Hingstägaren/hingsthållaren
att hålla hagarna ordentligt inhägnade med elstängsel
dagligen kontrollera brunst
föra journal över varje sto
omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl
Hingstägaren äger rätt, att för djurets bästa, vid behov ta hjälp av veterinär eller transportera hästen till
djursjukhus även om stoägaren ej först kunnat nås. Stoägaren förbinder sig att betala uppkomna
kostnader därvid lag.
Stoägaren
• sto ska vara oskott runt om, eller om annat är överenskommet med hingsthållaren.
• Stolicens ska vara erlagd till HESTUR
• hingstägare/hingsthållare äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl till dess att full betalning
skett (utnyttjande av retentionsrätt) och för att täcka kostnader
• försälja sto och eventuellt föl på anmodan av kronofogde efter dom eller bevis om
betalningsföreläggande
• undertecknade av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport
(fölningsresultat, gall, kastat, förolyckat föl/sto) till hingstägaren så snart resultat är känt dock
senast 10 september 2020. Stoägaren förbinder sig även att rapportera resultatet till SIFavels
språngrulla Hestur.
Hästägarförsäkring
Stoägaren garanterar genom att underteckna detta avtal att sto/föl eller annan häst där stoet varit
uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom. Ägaren garanterar att
hästarna ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar de senaste 3 månaderna.
Stoet avlämnat…………………………. Stoet avhämtat…………………………….
Stoägare…………………………………………………………………………………….
Personnummer/organisationsnummer……………………………………………………
Adress……………………………………… Postadress…………………………..………
E-postadress………………………………………………………………………………..
Telefon………………………………………………………………………………………
Godkännande
Stoägare och hingsthållare förklarar sig nöjda med detta kontrakt som är upprättat i två exemplar som
utväxlats mellan parterna. Eventuell tvist angående detta avtal avgörs i tingsrätt.
Plats och datum………………………………………………..
………………………………………….. ………………………………………………
Stoägare
Hingsthållare

