
Kontrakt for stutteritjenester
Dato: 

Det er i dag inngått følgende avtale om oppstalling og bedekning av hoppe mellom Trivium as som seminstasjon 
og Hoppeeier/Oppdretter (oppdragsgiver):

1. Seminstasjon:

Navn: Trivium as Org nr 927661020

Adresse: Evenrødveien 114, 1615 Fredrikstad

E-mail:  post@triviumvet.no

TLF: 41464132

2. Oppdragsgiver (Fakturamottager):

Navn:

Person/foretaksnummer:

Adresse:

E-mail:

TLF:

3. Hoppe:

Navn: Rase:

ID(passnr./brennrk/chip):

Farge: Føll ved fot (Ja/nei):

4. Erklæring:

Hoppa har, så vidt oppdragsgiver kjenner til de siste tre uker:

1. Ikke vist noen tegn til smittsom sykdom.
2. Vært oppstallet på stall hvor smittsom sykdom har forekommet.
3. Vært I kontakt med hest som mistenkes å ha hatt smittsom sykdom.

5. Avtalens gyldighet:

Avtalen gjelder bedekning av Hoppe med Hingsten: 

Navn og ID:

Hingstholder:

Frossen: Fersk:
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Dersom Hoppe ikke er drektig etter 1 / 2 / 3 (stryk det som ikke passer) bedekningsforsøk, byttes til Hingsten:

Navn og ID:

Hingstholder:

Frossen: Fersk:

6. Betingelser og priser:

Generellt
1. Ingen tjenester vil bli utført før denne kontrakten for stutteri tjenester er utfylt og returnert.

Kontrakten kan etter avtale fylles ut ved ankomst. 
2. Avlsstasjon forbeholder seg retten til å ta kredittsjekk av

oppdragsgiver. 
3. MVA tilkommer til samtlige oppgitte priser og faktura-/administrasjonsgebyr NOK 90,-. 
4. Prisene og betingelsene justeres årlig ved årsskiftet/inngangen til ny avlssesong. 
5. Stasjons og veterinæravgift innbetales så snart denne kontrakt er utfylt. 
6. Det forbeholdes retten til løpende fakturering.
7. Fakturaer utstedes med 10 dager forfall før oversendelse til Kravia for videre inndrivelse.

Hingstesæd / bedekningsavgift fra Hingstholder:
1. Dersom ikke annet er avtalt faktureres Oppdragsgiver direkte fra valgt Hingstholder.
2. Pakke-/transportavgift og ev. tollavgifter for forsendelse fra sendende Hingstholder / speditør tilkommer.

Seminpakke fryst/fersk/stasjonshingst:
1. Engangsavgift pr hoppe (pr valgt hingst) /sesong. Faktureres ved inngåelse av denne kontrakt.
2. Priser seminpakker:
• Fast sesongpris : Inseminering med stasjonshingst: 6500,- 
• Fast sesongpris : Inseminering med fersk/transport sæd: 7500,- 
• Fast sesongpris : Inseminering med frossen sæd: 8500- 
3. Inkluderer fasilitet- og driftskostnader forbundet med investering og drift av avlsstasjon samt all 

administrasjon og service tilknyttet inseminering (som hjelp med sæd formidling / bestilling/ import og 
lagring av frossen sæd).

4. Transportkostnader for henting av sæd tilkommer.
5. Inkluderer alle nødvendige undersøkelseser, behandlinger og utstyr i forbindelse med reproduksjons 

praksis utført av veterinær på stasjon. 
6. Medisiner og materiell knyttet til eventuell behandling utover reproduksjonspraksis og ev. eksterne 

laboratorieundersøkelser tilkommer.
7. Ved mobil praksis tilkommer egne km satser for kjøring.
8. Ved bytte av hingst (jf pnkt 5, avsnitt 2) faktureres en ekspedisjons avgift pålydende 2000.- 
9. Avlsstasjon står ikke økonomisk ansvarlig for kvaliteten på mottatt/lagret sæd. 
10. Stasjon tar vare på frossen sæd på best mulig måte, med regelmessig tilførsel av flytende Nitrogen og 

forsikring av varelager mot plutselige og uforutsette skader som brann/naturskade, sæd oppbevares for 
øvrig på eier/oppdragsgivers egen risiko og stasjon svarer ikke for skade eller tap som oppstår under 
transport eller lagring.

11. Drektighetsprosent ligger statistisk på ca 75%. Dvs at det foreligger en reel 25% risiko for at tjenesten 
IKKE resulterer i drektig hoppe. 

12. Avlsstasjon er ikke erstatningskyldig ved uteblivende drektighet.
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Oppstalling på stasjon (helpensjon) / øvrige veterinærtjenester:
• Hoppe uten føll: 140,- per døgn
• Hoppe med føll: 180,- per døgn 
1. Faktureres ved Hoppas hjemreise/månedlig.  
2. Hestens rase- og sportspass skal følge hesten til Stasjon. 
3. Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke, blir dette gitt ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende 

for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst. 
4. hester som blir stående over noe tid blir fulgt opp og gitt nødvendige ormekurer, vaksiner samt 

veterinærmedisinsk og hovslager oppfølging ved behov som faktureres som tillegg.  
5. Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov og ellers foregår i henhold til 

allmenne bestemmelser for tilfredsstillende dyrehold.
6. Hestene oppstalles for Oppdragsgivers regning og risiko, herunder eiers ansvar og belastning ved 

eventuelt hendig uhell, skade eller sykdom som hesten eller føll ved fot kan få under oppstalling / 
utegang / inseminering. 

7. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig 
veterinærhjelp for oppdragsgivers regning.

8. Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig. 

7. Mislighold/tvist

Tvist som springer ut av denne kontrakt eller ved avgjørelse av om kontraktsbrudd foreligger, skal behandles av
de ordinære domstoler etter vanlige vernetingsregler.

Forestående avtale er på tre – 3 - sider og er opprettet i to – 2 - likelydende eksemplarer.
Jeg/Vi har lest og godtatt vilkårene fra Trivium as og bekrefter tjenestebestilling som kontraktsfestet, herunder
økonomisk ansvar og beskrevet risiko:

_________________________, den ___________________

For Trivium as: Oppdragsgiver:

____________________________________ __________________________________

Hoppa konstatert drektig på ___________dager scanning den  (dato)  ______________

For Trivium as: Oppdragsgiver:

____________________________________ __________________________________

Kontrakten bes returnert i utfylt stand. Oppdragsgiver vil deretter få tilsendt signert kopi av kontrakten.
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