
Betäckningsavtal för ston  

till Glóðafeykir frá Halakoti 2017 
 

Pur Cheval 
a Chenauderie 
 

Hingstägare: 
Pur Cheval 
La Huilerie, 45250 Breteau, FR 
Tel: +33 6 45 22 52 29 
Email: info@purcheval.com 
www.purcheval.com 

Hingsthållare:  
Lena Fernlund/Gudni Agustsson 
Västeråsens Islandshästar 
www.vasterasen.se 
Västeråsen 810, 830 24 Oviken, SE 
Tel: +46 705368597  +46 705368597 
Email:vasterasensislandshastar@gmail.com 

 
Undertecknad stoägare 
 

Namn: _____________________________________ 

Adress: __________________________________ 

Tlf: nr.: ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Mom. Reg: 

 

Accepterar  härmed nedenstående vilkor för betäckning av stoet: 
 
 

Namn: ____________________________________ 

Reg.nr: ___________________________________ 

Ankomstdag: ___________________________________ 

 

Med hingsten Glóðafeykir frá Halakoti, IS2003182454, hos: 
 

Lena Fernlund och Gudni Agustsson 

Västeråsens Islandshästar, Jämtland 

 

Betalning till Pur Cheval 

IBAN: FR76 1080 7004 5202 3213 2780  786 

SWIFT: CCBPFRPPDJN 
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Priser: 
 

Betäckningspriser 

SEK. 

Belopp som 

betalas vid 
bokning 

(inkl. 
moms) 

Belopp som 

betalas när 
stoet är 

dräktig 90 
dygn 
(inkl. 

moms) 
 

Total pris 

(inkl. 
moms) 

Ston som har avkomma med 
bedömning 8.00 totalt eller högre. 

5.800 8.000 13.800 

Alla andra ston 7.750 7.750 15.500 

 

Service:  
 

Betäckningspriset är exklusive service avgifter för stoet. Vänligen kryssa i önskar 
alternativ. Serviceavgift betalas till Västeråsens Islandshästar och faktureras. 
 

 - 50kr (inkl. moms) per dag med gräshage. 

 - 85kr (inkl. moms) per dag för egen gräshage. 

 - 135kr(inkl. moms) per dag för box om natten. 

 - 160kr (inkl. moms) per dag for box om natten och ensam hage. 

 - ____________________________________ 

• SIFs stoavgift och kostnader för eventuella ultraljud tillkommer samt övriga 

kostnader avseende veterinär, behandling utförd av hingsthållare, 

sjuktransport, medicin mm.    

• Alla ston kommer att avmaskas vid ankomst utan kostnad för 

stoägaren. 
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Vid ankomst: 
 Stoet ska vara friskt och helst avskodd på alla ben, hon ska inte ha varit i 

kontakt med sjuka hästar inom 3 veckor av ankomst. Medtag hästpass 

och vaccinationsintyg. 

 Har stoet varit hos annan hingst före ankomst skall intyg om gall samt 

negativt bakterieprov uppvisas.  Intyg om negativt vaginalt bakterieprov 

krävs om stoet tidigare gått gall, kastat/fött dött föl eller fölet dött inom 

ett dygn.    

 Ston med specialbehandling mottages gärna, men det betalas extra för 

den servicen som behövs. Detta avtalas med hingsthållaren innan 

ankomst.  

Förloppet: 

* Glóðafeykir frá Halakoti tar både hand och fribetäckning. 

* Stona har daglig tillsyn. 

* Ultraljud organiseras av hingsthållaren. 

* Hingsthållaren följer gällande djurskyddslagstiftning. 

* Hingsthållaren underrättar 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. 

* Hingsthållaren kan i samråd med veterinär och stoägare behandla stoet vid 

utebliven brunst eller dräktighet.   

* 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. 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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:________________________________________________________  
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