Bedækningskontrakt
Njáll fra Gimli IS2014101451
Njáll bedækker hjemme hos stutteri Gypsie, Felstedvej 18, 6300 Gråsten

Hoppe
Navn:
Reg. nr.:
Alder:
Foderstand ved ankomst:
Hoppen afleveret (dato):
Ormebehandling (dato):
Medfølgende føl:
Hvis ja, fødselsdato for føl:
Særlig aftale om fodring eller pleje:

Hoppeejer
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mail:

Reproduktionsforløb
Forsøgt ifolet i 2020

Ja ☐

Nej ☐

Forsøgt ifolet i 2021

Ja ☐

Nej ☐

Folet i 2020

Ja ☐

Nej ☐

Folet i 2021

Ja ☐

Nej ☐

Seneste brunstdato:
Varighed (antal dage):
Andet:

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 været syge og garanterer, at hoppe/føl ikke har været i kontakt med
syge heste de seneste 6 uger.

Praktisk
o
o
o
o
o
o
o
o

Der tilbydes bedækning i stod samt 2 hopper til håndbedækning ad gangen/evt. eksemhopper der skal bruge
boks eller lign.
Hoppen skal møde sund og rask og uden sko.
Hoppen skal have ormekur ca. 8 dage før ankomst, eller kunne fremvise en ren gødningsprøve.
Hoppen skal møde med attest for bakteriel svaberprøve, som er maks. 20 dage gammel. Dette gælder dog
ikke hopper med føl ved siden, som ankommer i føl-brunsten efter en normal foling.
Hoppen skal møde med dokumentation for gyldig CEM test.
Hestepas skal medbringes og opbevares af Stutteri Gypsie under opholdet.
Hoppen skal være indgræsset inden ankomst (evt. specialaftale kan laves).
Oplys venligst ved ankomst om hoppens evt. særlige problemstillinger (eksem, problemer ved tidligere
ifoling etc.).

Under opholdet
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alle hopper bliver bedækket under gode og ordentlige forhold.
Opholdet for hoppe samt eventuelle 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.
Stutteri Gypsie forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge efter vores skøn for ejers regning, ejer vil blive
kontaktet.
Alle hopper og føl tilses dagligt.
Alle heste går på græsfold alternativt, fold med wrap eller hø.
Der kan tilbydes plads til 2 eksemhopper/håndbedækning, på særskilt fold.
Hvis ekstra fodring findes nødvendigt, iværksættes dette efter kontakt med ejer.
Hopper, som udviser aggressiv adfærd i flokken, flyttes til separatfold og ejer underrettes.

Priser
Bedækningspris inkl. moms, attest og 6 ugers græs

4.500,-

Græspenge udover 6 uger, pr. dag

25,-

Boks pr. dag

75,-

Ekstra foder pr. dag

15,-

Scanning kan arrangeres, men afregnes direkte med dyrlægen og koster ca. 800,-

Betaling
Bedækningen samt ophold, skal betales senest v. afhentning af hoppen, Stutteri Gypsie forbeholder sig retten til at
tilbageholde hoppe samt evt. føl indtil betalingen er sket.
Betaling kan ske via MobilePay eller ved indbetaling på Reg: 9070 Konto nr. 1631872812

Ombedækning
Der tilbydes gratis ombedækning ved ikke levedygtigt føl, inden 24 timer efter foling, dog betales der for græs samt
attest for nyt ophold.
Ombedækning kan ikke sælges videre eller gives videre til anden ejer/hoppe uden Stutteri Gypsies samtykke.

Tilmelding
Tilmelding af hoppe til bedækning ved Njáll i sæson 2021 skal ske til Lea Majholt på info@stutterigypsie.dk eller
27572859

Godkendelse af kontrakten
Hoppeejer og Stutteri Gypsie har læst og godkendt denne kontrakt, som er oprettet i to eksemplarer og udvekslet
mellem parterne.

Dato:

Hoppeejer:

Dato:

Stutteri Gypsie:

