BISPELYST - BEDÆKNINGSKONTRAKT

HINGST: _____________________________________
Hoppe:
Navn:____________________________ fra _______________________________
Reg. nr.: _________________________ Alder: _______ år
Medfølgende føl Ja/nej:______________ Foderstand ved ankomst:______________
Hoppen afleveret (dato) _____________ Ormebehandling (dato): ______________
Hoppeejer:
Navn:_______________________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Særlige behov:
Særlig aftale om individuel fodring eller pleje: _______________________________
____________________________________________________________________
Reproduktionsforløb:
Tidligere forsøgt ifolet: Ja __ Nej __
Årstal: ______
Folet: Ja __ Nej __ Årstal: _______ Folingsdato: ________ Levedygtigt føl: ______
Sidste brunstdato: _____________ Varighed (antal dage): ______
Svaberprøve foretaget:
__ Ja - Attest skal medbringes.
__ Nej - Højgård Hesteklinik foretager svaberprøve.
Evt. andre foretagne prøver eller behandling: _______________________________
____________________________________________________________________
__ Hoppeejer giver hermed fuldmagt til dyrlægen om at behandle hoppen, hvis
dyrlægen finder det nødvendigt, for at opnå optimale betingelser for ifoling.
__ Hoppeejer er indforstået med, at Bispelyst forbeholder sig retten til at
follikelscanne hoppen, for at optimere befrugtningschancen samt at spare hingsten.
Andet:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
__ Drægtighedsscanning kan udføres af Højgård Hesteklinik, medmindre andet er
aftalt.
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Tro og love erklæring:
Hoppeejeren garanterer ved underskrivelse af denne kontrakt, at hoppe/føl eller
anden hest som hoppen/føllet har været opstaldet sammen med de sidste 6 uger,
ikke har vist eller viser tegn på smitsomme sygdomme.
Hoppeejeren garanterer at hoppe/føl ikke har haft kværke, og garanterer at hoppe/føl
ikke har været i kontakt med kværkesmittede heste de seneste 3 måneder.
Praktisk:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Hingstene bedækker som udgangspunkt ved håndbedækning.
Hoppen skal møde uden bagsko, medmindre andet er aftalt.
Hopper uden føl ved siden, skal stille med ren svaberprøve.
Hoppens hestepas skal afleveres ved aflevering af hoppen og tilbageleveres ved
afhentning af hoppen.
Oplys ved ankomst om hoppens evt. særlige problemstillinger (eksem etc.).
Hoppen skal som minimum være lovpligtigt ansvarsforsikret.
Hopper skal være influenzavaccineret efter DI’s reglement.
Det anbefales, at hoppen er undersøgt for orm.
Hvis hoppen forlader Bispelyst inden positiv drægtighedssscanning, er det
hoppeejers ansvar at fremsende dokumentation for scanningsresultatet.
Ved negativ drægtighedsscanning tilbydes gratis ombedækning samme år (i
bedækningssæsonen). Ved ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt)
er der ombedækningsret året efter mod betaling af springgebyr, attest og
opstaldning. Ombedækningsretten er personlig og kan ikke overdrages eller
sælges. Hoppeejer kan, efter aftale, benytte en anden af Bispelyst’s hingste til
ombedækningen og kan ligeledes benytte en anden af sine hopper til
ombedækningen. Hoppeejer afholder alle dyrlægeudgifter mm. i forbindelse
med ombedækning.

Under opholdet:

•
•
•
•
•
•
•

Alle hopper bliver bedækket under gode og ordentlige forhold.
Opholdet for hoppe (samt eventuelt føl) er på ejers egen regning og risiko.
Dette gælder i al omgang, scanning, under bedækning såvel som på fold og
boks.
Det anbefales, at hoppe samt evt. føl er forsikret.
Hvis vi skønner det nødvendigt forbeholder Bispelyst (eller anden person med
ansvar for hestene) sig ret til at tilkalde dyrlægen for ejers regning.
Ejer giver Bispelyst fuldmagt til at transportere hesten, hvis dette skulle blive
nødvendigt.
Bispelyst forbeholder sig tilbageholdsret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine
økonomiske forpligtelser.
Hvis ekstra fodring findes nødvendigt, iværksættes dette efter kontakt med
ejer.
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Priser:
Bedækning:

6500 kr. + moms

(Ekskl. moms, attest, dyrlæge og ophold. Betales ved positiv drægtighedsscanning foretaget senest 30
dage efter hoppen har forladt hingsten).

Opstaldning på boks med daglig separatfold:

58 kr. + moms

Opstaldning på separat græsfold:

Spørg for pris!

(Hoppen opstaldes på boks og lukkes dagligt på luftefold evt. med adgang til græs. Der fodres med tørt
wrap og vitaminer. For at undgå unødigt foderskifte, bør eget krybbefoder medbringes).

(Tilbydes kun i begrænset omfang)

Springgebyr ved ombedækning:

2000 kr. + moms

(Ekskl. moms. Betales for bedækning, refunderes ikke ved negativ drægtighedsscanning).

Attest:

370 kr. inkl. moms

Bedækning samt betaling for opholdet betales før/ved afhentning af hoppen.
Betaling:
Betaling bedes foretaget til Bispelyst.
Danske Bank.

Reg. nr.: 4387

Kontonummer: 12654383

Godkendelse af kontrakten:
Hoppeejer og Bispelyst har læst og godkendt denne kontrakt, som er oprettet i to
eksemplarer og udvekslet mellem parterne.
Sted: _____________________

Dato: _________________

Hoppeejer: __________________________________________________

Bispelyst: ________________________
v. Rikke S. Wolff & Mads Borg, Bispelundvej 44, 8330 Beder, rikkeogmads@gmail.com
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