
 

Bedækningskontrakt 2021 
 Vökull fra Gedehøjgård 

 
Aftale mellem: 
 
Navn: 
Adresse: 
 
Mobil:                                                                                         Tlf.:    
E-mail:                                                                                         CVR-nr.: 
 
Og: 
 
Gedehøjgård 
Hanne Ravn Hansen / Kristiane Brun Hansen 
www.gedehoj.dk 
kristiane@gedehoj.dk 
TLF: +45 25477594 
CVR: 28956975 
 

Hoppens navn:____________________________________IDnr.:___________________________ 

  
Vökull tilbyder frisksæds-inseminering og kølesæd fra Gedehøjgård 2021. 

 
Priser 

• Tilmeldingsgebyr/Springgebyr, betales én gang, uanset om hoppen skal have kølesæd i flere 
brunster, i sæsonen 2021:  2500 kr + moms.  Dette refunderes ikke selvom hoppen mod 
forventning ikke skulle komme i fol.  

• Prisen for bedækning er 6000 kr + moms (+ tilmeldingsgebyr/springgebyr = i alt 8.500 kr + moms i 
alt) pr hoppe. 

• Bedækningsindberetning 296 kr + moms 
• 10 % rabat ved 1. klasses hopper eller flere hopper fra samme ejer. 

Vilkår for levering/afhentning af kølesæd 

• Inden afsendelse af kølesæd skal springgebyr være indbetalt. 
• Der tappes mandag, onsdag og fredag. Sæd skal som udgangspunkt bestilles dagen før ønsket 

tapning, dog senest den pågældende dag inden kl. 08:30. 
• Tapning udenfor de angivne dage koster 800 kr + moms i tapningsgebyr.  



 

• Sæden kan afhentes uden yderligere beregning på Gedehøjgård. Kontakt os for pris ved forsendelse 
af kølesæd.  

• Sæd (max 2 gange) til den første to brunster koster springgebyr + forsendelsen. Hvis hoppen ikke 
kommer i fol i første brunst og skal have sæd igen koster det 640 kr + moms i tapningsgebyr og 
materialer pr. efterfølgende brunst + forsendelse.  

• Hoppeejer skal senest 21 dage efter sidste inseminering give melding om hvorvidt hoppen er i fol 
eller ej. Gøres dette ikke betragtes hoppen som værende i fol og der faktureres for dette. 

• Transportboks skal returneres til Gedehøjgård på ejers regning, senest 7 dage efter modtagelse af 
kølesæd. Returneres transportboksen ikke, faktureres for 250 kr. 

Ombedækning 

• Der er ret til gratis ”ombedækning” samme år (i sæsonen), hvis hoppen ikke kommer i fol, eller hvis 
hoppen kaster.  

• Ved ikke levedygtigt føl (mindre end 24 timer gammelt) er der ret til ombedækning året efter mod 
betaling af springgebyr.  

• Der tages forbehold for at hingsten ikke nødvendigvis står hos Gedehøjgård i år 2022. 
• Ombedækningsretten er personlig og kan ikke overdrages eller sælges. Hoppeejer kan, efter aftale 

benytte en anden af sine hopper til ombedækningen.  
• Hoppeejer afholder alle udgifter i forbindelse med ombedækning (græs, attest, dyrlæge og 

springgebyr) 

 

Andet relevant:___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Begge parter erklærer sig hermed indforstået med ovennævnte forhold/aftale.  

Underskrifter: 

Dato:___________  

Gedehøjgård:_____________________________________________________ 

Dato:___________  

Hoppeejer:_______________________________________________________ 


	Bedækningskontrakt 2021  Vökull fra Gedehøjgård

