Helgnýr i/s
Bedækningskontrakt 2020 ang. Helgnýr frá Pegasus, DK2009100044
er Kåret med: 8,76

Navn:

____________________________________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________________________________

Postnr.:

________________

E-mail:

__________________________

Hoppen:

____________________ fra ___________________________________________________

Feif nr.:

___________________

By:

________________________________________
Tlf. nr.:

Blup: _________

____________________________

Kåring:______/_____/______

Forventet ankomst: _____/_____/_____ kl. _________
Har hoppen føl med? Ja:___ Nej:____

Priser:
Hopper kåret med mindst 8,00
Andre hopper
Græspenge pr. døgn

DKK 9.000,DKK 10.000,DKK
72,-

Priserne er eksklusiv moms (25%) og eksklusiv scanning/attest/indberetning til DI og WorldFengur.
Særlige forhold kan aftales, evt. mod særskilt vederlag:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Side 1

_______________________________________________________________________________________

Hingsten bedækker i perioden 1 April til 31. Maj. Og 20 July til 15 Sept. 2020. Aflevering og
afhentning af hoppen bedes venligst aftalt med Gudbjörn Trastarson / Helgnýr i/s, mobilnr. +45
24632016. Adressen er: Rødegårdsvej 21 3000 Helsingør. Mail adresse: helgnyr@gmail.com.

Betaling:
Ved ankomst betales DKK 3.000,00 pr. hoppe. Beløbet fratrækkes bedækningsprisen ved
endelig fakturering. Beløbet refunderes ikke, hvis hoppen ikke kommer, men kan overflyttes
til anden hoppe. Booking er først endelig, når beløbet er betalt og denne aftale er modtaget i
underskrevet stand. Beløbet indsættes på konto: Reg.nr. 5501 Konto 6287677144,
kontant eller med Mobil Pay.41655 IBAN. DK, SWIFT.
Betaling af restbeløbet for bedækning, attester, græspenge, dyrlæge og andet skal ske senest
ved afhentning af hoppen. Kontant eller med Mobil Pay.

Ved ankomst
Hoppen skal være sund, rask og smittefri.
Den skal være fuldt håndterbar for hånd, samt møde uden sko på alle 4 ben.
Hoppen skal være indgræsset inden ankomst.
Hopper uden føl ved siden skal fremvise ren svaberprøve ved ankomst. Dette gælder også hopper, der har
mistet deres føl eller fået dødfødt føl, samt hopper der har haft en vanskelig foling.
Det anbefales, at hoppen er stivkrampevaccineret.
Gyldigt hestepas skal medbringes og opbevares af hingsteholder på opstaldningsadressen.
Vi anbefaler, at hoppen er forsikret. Også i forhold til føl/foster forsikring.

Under opholdet
Alle hopper bliver håndbedækket under gode forhold.
Ophold hos hingsten sker på hoppe-ejerens ansvar og risiko. Hoppen går under betryggende forhold med
opsyn flere gange dagligt.
Der tages hensyn til heste, der kræver særlige forhold med hensyn til eks. foder og eksem (evt. mod
merbetaling alt efter hvor omfattende. Husk at aftale inden ankomst).
Ved behov for dyrlæge til hoppen kontaktes dyrlægen for hoppe-ejerens regning. Hvis muligt kontaktes
hoppeejeren naturligvis først.
Det anbefales hoppens ejer, at lade hoppen scanne inden den forlader hingsten. Sacnning udføres af
rutineret hestedyrlæge og betales af hoppeejeren.

Side 2

Efter bedækning
Det er hoppeejerens pligt at meddele hvis hoppen ikke er i fol senest 3 mdr. efter, at hoppen er hentet
hjem. Skulle hoppen ikke være i fol, tilbydes ombedækning for DKK 3.000,- (ekskl. Moms) + græspenge og
bedækningsattest. Undlades rettidig meddelelse, tages det som udtryk for, at hoppen er i fol.

Dato

Dato

_________________________________
(Hoppeejer)

________________________________________
(Hingsteejer)
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