Vaki från Österåker
SE2007107134

Betäckningsavtal 2018
Ägare: Vaki AB
Hingsthållare/plats:Islandshästkonsult____/ Snararps Islandshästar___
Stoägare:_______________________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Telefon:________________________________________________________
Email:_________________________________________________________
Undertecknad stoägare har denna dag bokat plats för betäckning av
Stoet:___________________________________________________________
Reg.nr:__________________________________________________________
Färg/tecken____________________________________________________
Övriginformation:_________________________________________________
Ankomstdag:_____________________________________________________
• Medtag hästpass och vaccinationsintyg
• SIFs stoavgift och kostnader för eventuella ultraljud tillkommer samt
övriga kostnader avseende veterinär, behandling utförd av hingsthållare,
sjuktransport, medicin mm.
• Vid 90 dygns dräktighet skickas en faktura. Fakturan uteblir vid
uppvisande av veterinärintyg som visar att stoet ej är dräktigt.
• Har stoet varit hos annan hingst före ankomst skall intyg om gall samt
negativt bakterieprov uppvisas.

Hingsthållaren förbinder sig att:
• 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 inte kunnat nås.
• I samråd med veterinär och stoägare behandla stoet vid utebliven brunst
eller dräktighet.

Stoägaren är medveten om att:
• Stoet lämnas på egen risk. Hingsthållaren 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 på bakfötterna.
• 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.

Priser/Avgifter
Språngavgift: 5 000 kr + moms (debiteras samtliga ston)
90-dygnsavgift: 9 000 kr + moms
Rabatt för förstaklass-ston: 2 500 kr + moms (på 90-dygnsavgiften)________
Rabatt vid bokning före 31/3: 2 000 kr + moms (på 90-dygnsavgiften)______
Bokning görs genom att lösa stoavgift för Vaki på Hestur.

Betesavgift: 65 kr/dygn + moms.
Egen hage:100 kr/dygn + moms
Stallplats 120 kr/dygn + moms
Extra skötsel (exemtäcke, smörjan etc): 35 kr/dygn + moms
I avgiften ingår bete/hö samt tillgång till färskt vatten och salt, vidare ingår
daglig tillsyn.
I avgiften ingår ej kostnader för verkning, vaccinationer, veterinärvård och ej
heller för mediciner eller annan kostnad som kan uppkomma på grund av
Stoet/fölets behov under upplåtelsetiden. Sådana kostnader skall betalas av
Stoägaren. I den mån Hingsthållaren har gjort utlägg för Stoägarens räkning
för kostnader av ovanstående slag skall Stoägaren på anfordran omedelbart
ersätta Hingsthållaren för dessa.

Hästägarförsäkran:
Stoägaren garanterar 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 senaste tre månaderna.
Eventuell tvist avgörs i tingsrätt.
Parterna förklarar sig härmed nöjda med kontraktets innehåll och har
erhållit varsitt exemplar av detsamma.
Ort:_____________________________________________________________
Datum:_________________________________________________________
Hingsthållare:____________________________________________________
Stoägare:________________________________________________________

