
BEDÆKNINGSKONTRAKT	  2015	  

FOR	  HOPPER	  TIL	  HINGSTEN	  

DRAUMUR	  FRA	  HØJE	  SANDBJERGGÅRD	  
	  

	  

Undertegnede:	  

Navn:__________________________________________________________	  

Adresse:________________________________________________________	  

Tlf.:_________________________E-‐mail:_____________________________	  

Accepterer	  hermed	  indholdet	  i	  nærværende	  vilkår	  for	  bedækning	  af	  hoppen:	  

Navn:__________________________________________________________	  

Reg.	  Nr.:________________________________________________________	  

Med	  hingsten	  Draumur	  fra	  Høje	  Sandbjerggård	  DK2009100051	  bedækker	  fra	  10.	  maj	  –	  30.	  september	  2015	  
hos:	  

Stutteri	  Arnarholl	  

Næstvedvej	  315	  

4760	  Vordingborg	  

Tlf.:	  	  +	  45	  53540073	  

E-‐Mail:	  luthergudm@gmail.com	  

Bank:	  Reg.	  nr.:	  6220,	  KTO:	  6167801,	  SWIFT:	  LOBADK21,	  	  IBAN:	  DK9062200006167801	  

Oplys	  venligst	  dit	  og	  hoppens	  navn	  ved	  overførslen.	  	  



	  

BEDÆKNINGSBETINGELSER	  2015:	  
RESERVATION,	  PRISER	  OG	  BETALING:	  

• Bedækningsprisen	  er	  DKK	  7.000	  +	  moms.	  
• Rabat	  på	  hoppe	  nr.	  2	  –	  10%	  af	  bedækningsprisen	  DKK	  7.000	  +	  moms.	  
• Bedækningsprisen	  skal	  senest	  på	  ankomstdagen	  være	  overført	  til	  nævnte	  konto	  og	  være	  synlig	  eller	  

betales	  kontant/kreditkort	  på	  ankomstdagen.	  
• Bedækningsprisen	  er	  eksklusiv	  græspenge,	  som	  er	  DKK	  kr.	  25,00	  pr.	  dag	  +	  moms.	  
• Der	  betales	  særskilt	  for	  bedækningsattest	  iht.	  DI’s	  priser,	  kr.	  310,00	  inkl.	  Moms	  i	  2015.	  
• Der	  betales	  særskilt	  for	  scanning,	  hvis	  dette	  ønskes,	  se	  nærmere	  nedenfor.	  
• Hopper,	  der	  kræver	  specialbehandling	  (eksem,	  foder,	  forfangenhed	  mv)	  modtager	  vi	  gerne,	  dog	  

mod	  ekstra	  gebyr,	  alt	  efter	  hvor	  krævende	  behandlingen	  er.	  Dette	  skal	  være	  aftalt	  ,	  inden	  
opholdets	  påbegyndelse.	  

• Da	  vi	  tager	  begrænset	  antal	  bedækninger,	  skal	  der	  ved	  pladsreservation	  betales	  DKK	  2.000	  +	  moms,	  
hvilket	  beløb	  ikke	  IKKE	  refunderes,	  såfremt	  hoppen	  ikke	  fremmøder,	  som	  aftalt,	  -‐	  og	  ellers	  
fratrækkes	  bedækningsprisen	  senest	  ved	  ankomst.	  Reservation	  er	  først	  endelig,	  når	  vi	  har	  
modtaget	  både	  udfyldt	  bedækningskontrakt	  og	  depositum.	  Du	  vil	  modtage	  en	  bekræftelse	  på	  din	  
reservation	  pr.	  e-‐mail.	  

• Ved	  afhentning	  af	  hoppen	  betales	  græspenge,	  gebyr	  for	  eventuelt	  aftalte	  ekstra	  ydelser	  samt	  udgift	  
til	  bedækningsattest	  kr.	  310	  inkl.	  Moms.	  

• Såfremt	  hoppen	  IKKE	  er	  drægtig	  efter	  endt	  ophold,	  har	  hoppeejer	  krav	  på	  gratis	  ombedækning	  året	  
efter.	  Øvrige	  yderser	  året	  efter,	  f.eks.	  græspenge	  attest	  mv.,	  betales	  i	  henhold	  til	  gældende	  takster	  
for	  året	  2016.	  

VED	  ANKOMST:	  

• Ved	  ankomst	  afleveres	  originalt	  hestepas,	  som	  opbevares	  af	  hingsteholder	  under	  hele	  
bedækningsforløbet.	  

• Hoppen	  skal	  være	  uden	  sko	  på	  alle	  fire	  ben	  (har	  hoppen	  sko	  på	  ved	  ankomst,	  bliver	  hoppeejer	  
faktureret	  	  smedearbejde	  ifb.	  Med	  fjernelse	  af	  sko).	  

• Dokumentation	  for,	  at	  en	  svaberprøve	  er	  foretaget,	  skal	  afleveres.	  
• Dokumentation	  for,	  at	  hoppen	  er	  blevet	  testet	  fri	  af	  orm	  (gødningsprøve)	  eller	  er	  ormebehandlet	  

senest	  8	  dage	  før	  ankomst,	  skal	  afleveres	  til	  hingsteholder.	  
• Dokumentation	  for,	  at	  hoppen	  er	  vaccineret	  mod	  hesteinfluenza	  og	  stivkrampe,	  skal	  afleveres.	  
• Hoppen	  skal	  i	  øvrigt	  være	  sund	  og	  rask	  og	  må	  ikke	  have	  været	  i	  kontakt	  med	  syge	  heste	  3	  uger	  før	  

ankomst.	  
• Hoppen	  vil	  blive	  fotograferet	  ved	  ankomst	  og	  afhentning,	  og	  fotografierne	  vil	  blive	  opbevaret	  af	  

hingsteholder	  sammen	  med	  udfyldt	  hoppekort.	  

	  



FORLØBET:	  

• Vi	  håndbedækker	  med	  hingsten.	  Opstillingen	  vil	  være	  med	  3	  personer	  tilstede.	  Dette	  er	  både	  af	  
hensyn	  til	  hingsten	  og	  hoppen.	  	  Det	  er	  mere	  sikkert	  og	  chancen	  for,	  at	  hoppen	  kommer	  ifol,	  er	  
væsentlig	  større.	  

• Hopperne	  går	  i	  flok	  for	  sig	  og	  IKKE	  i	  stod	  med	  hingsten,	  medmindre	  der	  er	  lavet	  særskilt	  aftale	  
herom.	  

• Hopperne	  kan	  ankomme	  løbende	  og	  tages	  ind	  i	  flokken,	  	  hvis	  dette	  skønnes	  at	  kunne	  ske	  	  
problemfrit.	  Er	  der	  særlige	  forhold	  ved	  din	  hoppe,	  du	  mener,	  vi	  skal	  tage	  højde	  for,	  er	  det	  derfor	  
vigtigt	  at	  dette	  oplyses	  på	  forhånd.	  Vi	  kan	  tilbyde	  at	  lade	  din	  hoppe	  gå	  på	  enefold.	  

• Der	  føres	  tilsyn	  med	  hopperne	  flere	  gange	  dagligt.	  Hopperne	  går	  på	  indhegnede	  folde	  med	  adgang	  
til	  vand	  og	  sliksten.	  

• Det	  anbefales,	  at	  hoppen	  går	  to	  brunstperioder	  hos	  hingsten.	  
• Hoppen	  kan	  efter	  ønske	  scannes	  på	  hoppeejers	  regning	  fra	  ca.	  18.	  dag	  efter	  sidste	  bedækning.	  Vi	  

forsøger	  at	  samle	  en	  gruppe	  af	  hopper	  for	  at	  minimere	  hoppeejers	  udgifter	  til	  scanning.	  
• Hoppen	  står	  under	  hele	  bedækningsperioden	  på	  hoppeejers	  ansvar	  og	  risiko.	  Opstår	  der	  skader	  på	  

hoppen	  vil	  hingsteholder	  tage	  kontakt	  til	  hoppeejer,	  for	  at	  aftale,	  hvad	  der	  skal	  foretages.	  Kan	  der	  
ikke	  opnås	  kontakt,	  kontakter	  hingsteholder	  dyrlægen,	  hvis	  det	  skønnes	  nødvendigt,	  regning	  herfor	  
betales	  af	  hoppeejer.	  

• Vi	  anbefaler,	  at	  hoppen	  ud	  over	  den	  lovpligtige	  ansvarsforsikring	  er	  forsikret	  (liv-‐	  uanvendelighed	  
og	  sygeforsikring)	  i	  perioden	  hos	  hingsten.	  

• For	  at	  undgå	  unødvendige	  forstyrrelser	  i	  hesteflokken,	  er	  det	  kun	  muligt	  at	  besøge	  hoppen	  i	  
bedækningsperioden,	  mod	  forudgående	  telefonisk	  aftale	  med	  hingsteholder.	  	  

• Når	  hoppen	  er	  scannet	  ifol	  skal	  hoppen	  afhentes	  inden	  5	  dage,	  og	  restbeløbet	  betales	  (græspenge,	  
attest	  samt	  evt.	  udlæg	  og	  andre	  omkostninger)	  

	  

DATO:____________STED:______________________________________	  

	  

HOPPEJERS	  UNDERSKRIFT:______________________________________	  

	  

HINGSTEHOLDERS	  NAVN:	  _______________________________________	  

UNDERSKRIFT:_________________________________________________	  

	  

	  

	  


