Bedækningskontrakt 2021 - Kallmayer Isheste

● Bedækningskontrakt for hopper til Prinsinn fra EfraHvoli

Undertegnede navn:____________________________________________
Adresse:__________________________________________________________________________________
Mobilnr:_________________________________ E-mail:___________________________________________
Accepterer hermed nedenstående vilkår for bedækning af hoppen.
Hoppens navn:____________________________________________________________________________
Reg.nr.:___________________________________________________________________________________
med hingsten Prinsinn fra Efra-Hvoli (IS2008184860) hos Kallmayer Isheste, Lyngbyvej 333, 9480 Løkken. Prinsinn frá
Efra-Hvoli bedækker i perioden hele sæsonen 2021.
1. Ved ankomst skal hoppen:

•
•
•

● Været ubeskoet på bagben.
● Fremvise original stambogsattest/hestepas.
● Møde med attest for svaberprøve max 20 dage gammel, undtagen hopper med føl, som møder med
følbrunst efter en normal fødsel.

•

● CEM svab-prøve fra klitoris, som max er 90 dage gammel. Kan tages fra ifolede hopper hos Kallmayer
Isheste, hvor der hvor der vil være svar efter få dage.

•

● Være sund og rask og have fået ormekur ca. 4 dage før ankomst, eller dokumenteret gødningsprøve, og
minimum haveværet fri for kværke i 3 måneder
Hoppeejeren skal oplyse om aggressiv adfærd hos hoppen, eller tidligere problemer ved hingst, også i forhold til
ifoling.
2. Mens hoppen er hos Kallmayer Isheste går den med hoppeejerens eget ansvar og risiko. I tilfælde af uheld
eller sygdom bestiller Kallmayer Isheste, hvor det skønnes nødvendig, dyrlæge på hoppeejers regning.
Kallmayer Isheste tager ingenansvar for eventuelle skader som opstår i forbindelse med bedækningen, eller
ved problemer hos Kallmayer Isheste.
3. Bedækningsprisen pr. hoppe for sæsonen 2021 er 7.000 kr., som er inkl. græspenge. Alle priser er inkl.
moms. Tilmeldingsgebyret er 2000 kr. inkl. moms, som betales én gang, uanset om hoppen ombedækkes i
samme periode eller året efter. Dette refunderes ikke selvom hoppen mod forventning ikke skulle komme ifol.
Man er garanteret en plads når tilmeldingsgebyret er betalt på nedslående konto. Resten betales når hoppen er
scannet ifol med Prinsinn frá Efra-Hvoli og bedækningen er afsluttet. Gebyr for indberetning af bedækningen til
Dansk Islandshesteforening er inkluderet i prisen. Derudover kommer der dyrlægeudgifter.

Reg. 9070 konto nr. 1632255620 alternativt på mobile pay 434353
Der gøres særskilt opmærksom på at hingsten i perioder vil være til stævner og derfor ikke bedækker i
disse perioder.
Pris for hopper med særlige forhold (forfanget, boksplads (begrænset antal bokse), påsætning af dækken mm.) kan
aftales med Kallmayer Isheste. Dansk Islandshesteforening sender meddelese om hingsteholderen indberettede
bedækningsskema samt formular for egen anmeldelse af foling.
4. Der er ret til gratis ombedækning i år 2021 og 2022, hvis hoppen, mod forventning, ikke kommer ifol, hvis hoppen
kaster eller ved ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt). Der tages forbehold for at hingsten ikke nødvendigvis
står hos Kallmayer Isheste eller ejet af Kallmayer Isheste i år 2022. Ombedækningsretten er personligt og kan ikke
overdrages eller sælges. Hoppeejeren kan, efter aftale benytte en anden af sine hopper til ombedækningen.
Hoppeejeren afholder alle udgifter i forbindelse med ombedækning (græs, attest og dyrlægeudgifter)
Rabat: Der gives 10% rabat for flere hopper fra samme ejer.
Andet relevant:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Underskrifter
Dato:________ Kallmayer Isheste:_______________________________________________ _______________
Dato:________ Hoppeejer:____________________________________________________________________

