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Avtale om bedekning med frossen sæd
Djali Boko
Jeg bestiller herved plass hos Djali Boko 10-2509 i 2020 for hoppa:
Navn:

Fødselsår:

Reg.nr:

Eiers navn og adresse:

Eiers tlf:

Eiers e-post:

Hingsten betinger NOK 4 000 + mva ved bestilling. Føllavgift NOK 30 000 + mva ved 9 dager gammelt,
forsikringsbart føll. Veterinærutgifter og evt. stasjonsavgift (se lenger ned på siden) tilkommer.
Hoppa ønskes bedekket på følgende stasjon:
Hoppeeieren garanterer at det ikke har vært tegn til smittsom sykdom på stallen der hoppa kommer fra.
Ormekur anbefales i løpet av siste måned før ankomst. Hoppa oppstalles på avlsstasjonen på eierens
egen risiko. Hingsteholderen har rett til å holde tilbake sprangseddelen inntil ethvert mellomværende er
gjort opp, inklusive veterinærregningen.
Dersom det ved DNA-testing skulle vise seg at hingsten utelukkes som far til føllet hoppa har nedkommet
med, kan ikke TC Partner AS eller avlsstasjonen bli erstatningsansvarlig overfor hoppeeier med mer enn
at de betalte avgifter tilbakebetales.
Pris på nedenstående tjenester varierer fra stasjon til stasjon, og avtales direkte med stedet hoppa
skal bedekkes: Dette gjelder bl a en fast avgift til avlsstasjonen for deres arbeid med inseminering,
oppfølging, drektighetskontroller etc. for hele avlssesongen. Videre oppstallingspriser pr døgn for hopper
med og uten føll, følling under overvåking, veterinærutgifter per brunst, tillegg for eventuelle
medikamenter, Caslic (sying) og medisinsk behandling.
Ovennevnte vilkår godtas, bestillingen bekreftes og ett eksemplar av dette avtaleskjemaet sendes
innen 14 dager fra påført dato til: TC Partner AS, med post eller på mail. Avtalen skal være
underskrevet og sprangavgiften skal være betalt før hoppa bedekkes!
TC Partner AS

Bedekningskontrakten er lest og
godkjennes herved

Drammen, ____________-20

Sted og dato: ________________________
Hoppeeiers navn: ____________________

For TC Partner AS

Underskrift: _________________________

