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Medtag hästpass och vaccinationsintyg.
Betäckningsavgift 11 300 kronor (SIF:s stoavgift ingår)
Kostnader för ultraljud tillkommer samt övriga kostnader avseende veterinär, behandling utförd av
hingsthållare, sjuktransport, medicin mm.
För att någon form av återbetalning av betäckningsavgift (de 5 000 kronor nämnda i näst punkt) skall ske
måste stoet ha vistats hos hingsten under två brunstperioder. För att annan överenskommelse ska vara
giltig ska det vara nedtecknat i detta kontrakt.
Är stoet inte dräktigt vid 90-dagarskontroll (kom ihåg att boka detta ultraljud i god tid med din veterinär,
för om ultraljud sker senare än 90 dagar och stoet visat sig gått gall återbetalas ej någon avgift) med
ultraljud återbetalas inom 30 dagar 5 000 kronor inkl moms mot uppvisande av giltigt veterinärintyg om
gall. Foster-/fölförsäkring rekommenderas, bl a har Agria och Sveland denna typ av försäkring ² OBS!
Föder sto föl trots att dräktighetsundersökning visat negativt resultat, överlämnas betäckningshandlingar
efter blodtypning/DNA-analys samt betalning av de tidigare återbetalade 5 000 kronorna inkl moms.
Har stoet varit hos annan hingst före ankomst skall intyg om gall samt negativt bakterieprov uppvisas.
Samtliga kostnader skall vara betalade vid avhämtning av stoet.
Så snart stoet fölat meddelas hingstägaren som då sänder över betäckningsrapporten för registrering av
fölet.
Samtliga priser är inklusive moms.
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Följa gällande djurskyddslagstiftning.
Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom. Hingsthållaren äger rätt att för djurets bästa
vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till djursjukhus även om stoägaren ej kunnat nås.
I samråd med veterinär och stoägare behandla stoet vid utebliven brunst eller dräktighet.

STOÄGAREN ÄR MEDVETEN OM:
x
x
x
x
x
x

x

Stoet lämnas på egen risk. Hingstägaren ansvarar ej för skador på eller förlust av sto eller föl och inte
heller för skador som stoet eller fölet orsakar på andra hästar, personer eller egendom.
Stoet skall vara avskodd runt om.
Stoet skall vara stelkramps-och A2 vaccinerad samt minst veterinärvårdsförsäkrat.
Stoet skall vara avmaskat 3 dagar före ankomst tillika föl som uppnått 8 veckors ålder.
Intyg om negativt vaginalt bakterieprov krävs om stoet tidigare gått gall, kastat/fött dött föl eller fölet dött
inom ett dygn.
Hingsthållaren äger rätt att kvarhålla sto och eventuellt föl till dess full betalning skett(utnyttjande av
retentionsrätt) samt för att täcka Hingsthållarens fordran mot stoägaren på betryggande sätt försälja sto
och eventuellt föl.
Detta kontrakt gäller som kvitto för ev bokföring. Inget kvitto/faktura skickas ut separat.

HÄSTÄGARFÖRSÄKRAN:
Stoägaren försäkrar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallat/gått på lösdrift de senaste tre veckorna
inte visat symptom på smittsam sjukdom och ej heller haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar
de tre senaste månaderna.
BETESAVGIFTER OCH UPPSTALLNING/DYGN
Betesavgift 62:50 kronor inkl moms. Med stråfoder, hö/hösilage 75 kronor inkl moms. Med uppstallning 100
kronor inkl moms. I avgiften ingår daglig tillsyn och tillgång till färskt vatten, mineraler och salt. I avgiften ingår ej
kostnader för verkning, vaccinationer, veterinärvård samt mediciner, ej heller för annan kostnad som kan
uppkomma på grund av sto/fölets behov under upplåtelsetiden. Dessa kostnader skall betalas av stoägaren. Utlägg
av hingsthållaren för stoägarens räkning enligt ovan skall omedelbart på anfordran betalas till hingstägaren.

Eventuell tvist avgörs i tingsrätt./ Parterna förklarar sig härmed nöjda med kontraktets innehåll och har erhållit
varsitt exemplar.
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