Dansk Islandshesteforenings priser_ 2018
Priserne er gældende fra 04.01.18-30.09.2018

Pris inkl. moms, porto
og Sportigebyr (ny)

Følanmeldelse + SEGES – Føllet anmeldes inden 30 dage efter fødsel

355

Følanmeldelse jf. LOV + SEGES – Føllet anmeldes max. 10 måneder gl.(LOV)

405

Følanmeldelse, jf. LOV + SEGES – Føllet anmeldes over 10 måneder gl. -for sen jf. (LOV)

1355

Følanmeldelse +dyrlæge skema – Føllet anmeldes inden 30 dage efter fødsel

520

Følanmeldelse +dyrlæge skema – Føllet anmeldes inden 10 måneder efter fødsel (LOV)

570

Følanmeldelse +dyrlæge skema - Føllet anmeldes ud over 10 mdr. gl. -for sen jf. (LOV)

1520

Dyrlæge skema -separat skema
Hestenavne ansøgning til FEIF

165
Uden gebyr

PS: Administrationsgebyr kan pålægges ved udvidet sagsbehandling
Ændring af stednavn på hest

1350
365

Indberetning af bedækning, inden 30.september i bedækningsåret (nedsat pris)

485

Rettidig indberetning af bedækning, senest 31.december i bedækningsåret (normal pris)

1365

Indberetning af bedækning – for sen/ud over året (ekstra gebyr)
Brug af udenlandsk hingst i andet land –
ansøgning om engangsdispensation for brug af hingsten/bedækningskvittering papirform
Fuldmagts registrering

365
Uden gebyr

Ejerskifte af hest

200

Suggestion i WF

Uden gebyr

Opdatering af pas/ ændring fra stamtavle til pas (LOV)

375
150

Konsumstatus registrering i hestens pas (jf. EU pr. 01.01.2016) (LOV)
Re-chipmærkning af hest - registrering i hestepas & ejercertifikat (LOV)

365
150

Import/eksport af heste -registrering (jf. EU ophold i over 90 dage i landet) (LOV)
Midlertidigt dokument (LOV)
Kastrering- registrering ifm. anden bestilling

350
Uden gebyr

Hestens død-registrering - inkl. returnering af pas til ejer (LOV)
Forlist hestepas
Forlist ejercertifikat

150
1350
995

Hastesag

265

Administrationsgebyr: Betaling via bank og ved ekstra rykkermail fra Stambogskontoret

115

Administrationsgebyr udvidet sagsbehandling (timepris á)

Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet tlf: 87475075

515

Dansk Islandshesteforenings priser
Stambogskontoret udfører opgaven for avlen

DIavl 2018

Priserne er gældende fra 04.01.2018
1. årig Bedækningstilladelse, unghingste, begrænset antal hopper

1905

1. årig Bedækningstilladelse, ubegrænset antal hopper

2780

Ubegrænset bedækningstilladelse, ubegrænset antal hopper

6780

Ved brug af hingst - FØR bedækningstilladelse er udstedt (pr. hoppe)
Dispensationssag, rødt hestepas
Dispensationssag, sort hestepas

Dansk Islandshesteforening - Vilhelmsborg – Bedervej 101 – 8320 Mårslet tlf: 87475075

1020
6520
1370

