BETÄCKNINGSAVTAL 2012

Kostur frá Vorsabæ II
AGERSTA Islandshästcenter AB
Agersta Gård 74022 Bälinge
018-357200, fax 018-357270, Caroline 0704-981680
www.agersta.nu rida@agersta.nu
Undertecknad stoägare har denna dag bokat plats för betäckning av
Stoet ……………………………………………............……Reg.nr: …..……………….………
Beräknad ankomst Agersta: ……………
Kopia av hästpass, vaccinationsintyg, eventuellt bedömningsprotokoll samt undertecknat exemplar av detta kontrakt skall lämnas till
hingsthållaren vid bokning. Hästpasset skall förvaras på Agersta under perioden stoet är på betäckning.
Betäckningsmetoden är handbetäckning. Vi kommer att ta hand om Ert sto efter bästa förmåga och se till att hon får det bra. Vi vill däremot
gärna få uppgifter om stoets ev. egenheter (ex svårfångad, eksem, svårt anpassa sig i flock etc.). Ni ska ha stoet och ev. föl försäkrat,
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.
Information om stoet………………………………………………………………………………………….………………
I samband med skrivning av detta kontrakt skall bokningsavgift om 1000 kr betalas till postgiro 473085-9 Agersta Islandshästcenter AB
alternativ erläggas kontant. Bokningsavgiften ingår som en del av betäckningsavgiften.
Betäckningsavgift: 10 000 kr inkl moms + SIF stoavgift 300 kr.
1 000 kr i rabatt på levande fölavgiften till 5-gångston bedömda över 8,00 i totalpoäng eller 4-gångston bedömda över 7.80 i totalpoäng.
1 000 kr rabatt per sto om samma ägare kommer med fler än 1 sto.
Betäckningsavgift betalas innan ankomst. Betesavgift (50 kr per dag ute, 80 kr per dag inne nattid vid särskilda skäl), ev ultraljudsavgift (700
kr) och kostnad för bakt. prov m m debiteras stoägaren och betalas vid avhämtning av sto då rapportlapp erhålles.
Om stoet varit hos annan hingst under säsongen, skall intyg om gall och negativt bakt.prov uppvisas.
Hingsthållare äger rätt, att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till djursjukhus även om stoägaren ej först
kunnat nås.
Stoägaren är medveten om att:
- sto skall vara oskodd runt om, avmaskad med Ivomec eller liknande preparat före ankomst.
- intyg om neg. vaginalt bakt.prov krävs från sto som tidigare gått gall, kastat eller fött dött föl.
- hingstägaren/ hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl till dess full betalning skett.
- undertecknande av detta avtal innebär att stoägaren förbinder sig att lämna fölningsrapport till hingsthållare (adress ovan) så snart resultat
är känt, dock senast 15 september 2013. Om stoet har fött ett levande föl kommer betäckningsrapporten (språngsedeln) att lämnas, förutsatt
att alla upplupna kostnader avseende betäckningen är betalda.
Hästägarförsäkran: Stoägaren garanterar, 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.
Detta kontrakt är upprättat i två exemplar som utväxlats mellan parterna.
Datum……………………………………………….

Stoägare...................................................................................

Hingsthållare……………………………………….

Adress………………………………………………………….
Telnr……………………………………………………………

Underskrift .................................................................................

