
Priser og betingelser for kølesæd fra Reynir frá Margrétarhofi 2021 

 

Hoppens navn:                                                                                             _                                                 _                                            

Registreringsnummer:                                                          _ 

Ejers fulde navn:                                                                                                                                              _ 

Gade og nummer:                                                                                                                                            _ 

Postnummer og by:                                                               _ 

Telefonnummer:                                                                    _ 

E-mail:                                                                                      _ 

Hingsten er til rådighed for tapning fra d.15/4 2021 til d.1/10 2021, og den tappes som 

udgangspunkt mandag, onsdag, fredag og lørdag, med levering den efterfølgende dag. Levering 

samme dag kan i visse tilfælde være muligt mod merbetaling. Sæden må meget gerne bestilles 

dagen inden, dog senest kl.9 den pågældende dag.  

Hingsten vil deltage i udvalgte stævner og vil på de pågældende dage ikke være til rådighed for 

tapning. De præcise datoer oplyses så snart der er overblik over årets stævner. 

Bestillingen afgives til telefonnummer 41321305. Forud for bestilling skal underskrevet kontrakt 

og kopi af stamtavle være sendt enten på mail til kristiantofte@gmail.com eller på mms til 

ovenstående nummer. Derudover skal det fulde beløb være indbetalt inden første tapning. 

 

 

 

 



Priser: (alle priser er inkl. dansk moms på 25%) 

- Pris for tapning: 11.250kr (dækker hele sæsonen). 

- Udgifter til materialer samt forsendelse ved 4 tapninger (2 forsendelser i to brunstperioder): 

1250kr. 

-Pris pr. forsendelse ud over de første 4 tapninger, hvis det bliver nødvendigt: 250kr. 

- Bedækningsattest: 365kr. 

Insemineres hoppen hos os (eller henter hoppeejeren sæden selv), skal der ikke betales for 

forsendelse, dvs. at prisen er 11.250kr uanset antal tapninger. Alle udgifter til dyrlæge tilfalder 

hoppeejer, og afregnes separat med dyrlægen. 

Hoppen opstaldes på hoppeejers ansvar, og går som udgangspunkt på døgngræs, det forventes 

derfor at hoppen er græsset ind inden ankomst. 

Græspenge: 37.50kr. pr. døgn. 

Specielle ønsker om andre opstaldningsmuligheder kan imødekommes mod merpris. 

- Depositum på 1000kr. betales ved reservation af plads til hoppen. 

- Det resterende beløb indbetales inden første tapning.  

- Alle indbetalinger skal ske til konto: 0815 - 3531158791 

Alle udgifter til scanning og inseminering af hoppen tilfalder hoppeejer. Transportkasser skal 

returneres for hoppeejers regning senest en uge efter levering, returneres de ikke, vil der blive 

opkrævet en erstatning på 250kr. pr. kasse.  

Ombedækning: 

Såfremt hoppen ikke scannes drægtig, eller hoppen scannes drægtig og mod forventning ikke får 

et levedygtigt føl (lever mindre end 8døgn), tilbydes ombedækning af samme hoppe året efter for 

25% af udgiften for tapning + udgifter til materialer, forsendelse, dyrlæge, bedækningsattest og 

evt. græspenge. 

Rabat: 

-Ved 1.klasses hopper ydes 10% rabat 

-Ved hopper fra ejere som tidligere har benyttet Stald Almindingens nuværende eller tidligere 

hingste, ydes 10% rabat. 

-Ved to hopper fra samme ejer ydes 10% rabat.  Ved mere end to hopper fra samme ejer, kontakt 

os for et tilbud. 

Rabatterne kan kombineres og kan også fordeles ud på de forskellige hingste der er til rådighed på 

Stald Almindingen i 2021. 

 

 

Dato:                                  Hoppeejers underskrift:                                                                                 _                 


