Kalmar Veterinärstation Serviceavtal 2017
Mellan undertecknad djurägare å ena sidan och å andra sidan Kalmar Veterinärstation
ekonomisk förening, nedan kallad KV träffas följande avtal om service med
inriktning på djurhälsovård och akut djursjukvård.
Djurägarens åtagande
Djurägaren åtar sig att inom ramen för detta avtal erlägga avtalad årsavgift, som är en
förutsättning för att avtalet skall träda i kraft. Ersättningen för arvode enligt fastställd
taxa, samt kostnader för medicin, resa m.m., betalas av djurägaren kontant eller
enligt faktura. Djurägaren ansvarar för erforderlig handräckning vid de veterinära
besöken. Djurägaren ansvarar också för att enskild tillfartsväg, om sådan finns, är
framkomlig.
KV:s åtagande
KV åtar sig att genomföra besök för alla typer av veterinär service efter
överenskommelseunder telefontid. KV åtar sig vidare att vara tillgängliga dygnet runt
för akutfall samt att erbjuda kostnadsfri rådgivning per telefon. Djurägaren erbjuds
upprättande av program för delegerad läkemedelsanvändning under KV:s ansvar samt
fast jourtillägg (istället för procent-tillägg).
Avtalstid
Detta avtal gäller per kalenderår. Om endera parten inte sagt upp avtalet senast en
månad före avtalstidens utgång förlängs detta automatiskt under ytterligare ett år
genom djurägarens inbetalning av årsavgiften. För den händelse KV avser att justera
avtalade priser inför ett nytt avtalsår, skall information om detta tillställas djurägaren
senast sex veckor före avtalstidens
utgång. Djurägarens betalning av sålunda aviserad årsavgift utgör då en förutsättning
för avtalets förlängning.
Force Majeur
KV:s åtaganden enligt detta avtal skall ej vara bindande vid förhinder på grund av
krig eller krigsliknande tillstånd, naturkatastrof, strejk, blockad eller lockout eller på
grund av myndighets åtgärd.

Ansvars- och tvistefrågor
Tvist angående ifrågasatt felbehandling av djur skall avgöras av veterinärväsendets
ansvarsnämnd. Tvist angående tillämpning eller tolkning av detta avtal skall avgöras
enligt gällande lag om skiljedom.
Behandling av personuppgifter
Genom undertecknande av detta avtal godkänner djurägaren att de lämnade
personuppgifterna används av en tredje part, Anna Brunnberg Lindgren, för
fakturering.

Veterinärkostnader

Vad är det egentligen som kostar?

Grundavgift:

Lika för alla – skall bekosta bl.a. telefontid samt den tid det
tar att åka till och från gården.

Behandlingsarvode:

Varierar med uppdraget – för vissa åtgärder finns ett
fastställt arvode och annat görs enligt timtaxa, se taxan för
mer information.

Jourtillägg:

Fast avgift under jourtid, d.v.s. vardagar mellan kl 17.00
och 08.00, samt under lördag, söndag samt helgdag.

Stationsavgift:

Skall bekosta telefon och hyra av veterinärstationen.

Resa:

Bilersättning, varierar beroende på avstånd och reserutt.

Moms:

Utgår med 25 % på hela beloppet.

Taxa för avtalskunder 2014
Dagtid: 08:00-17:00
Jourtid: 17:00-08:00 samt helger
Grundavgift: 220 kr.
Grundavgift jourtid: 600 kr.
Behandlingsarvode: 230 kr/djur (vid enklare undersökningar och behandlingar).
Efteranmälningsavgift (anmälan efter telefontiden 08:00-09:00): 100 kr.
Rådfrågning enstaka djur: 100 kr/djur.
Avhorning endast bedövning: 20 kr/kalv.
Avhorning kalv < 3 mån: 40 kr/kalv.
Avhorning kalv 3-6 mån: 70 kr
Avhorning djur > 6 mån: 230 kr/djur.
Kastrering kalv: 80 kr/kalv.
Dräktighetsundersökning: 30 kr/djur.
Minimiarvode vid komplicerade fall ex förlossning, livmoderframfall: 800 kr.
Kejsarsnitt nöt, arvode: 2500 kr.
Kejsarsnitt får, arvode: 1000 kr.
Löpmagsoperation, arvode: 1500 kr
Timdebitering: 800 kr (200 kr/kvart). Debiteras vid utökade behandlingar, vecko- eller
månadsbesök, delegeringsbesök, utredningar mm.
Egenseminkontroll: 800 kr
Bilersättning: 150-350 kr/resa.
Övrigt/stationsavgift: 80 kr.
För kunder som väljer att inte ansluta sig är grundavgiften 600 kr på dagtid och
1200 kr på jourtid. Sjukresor till avtalskunder kommer prioriteras.

Kostnad för serviceavtalet

Mjölkkor:

1500 kr/år och besättning inkl. de 10 första korna, därefter 50 kr
per ko upp till 80 kor, därefter 20 kr per ko för resterande kor.

Dikor:

900 kr/år inkl. de första 10 korna, därefter 25 kr per diko.

Slaktnöt:

900kr/år oavsett besättningsstorlek.

Får:

900 kr/år oavsett besättningsstorlek

Om Du vill ansluta Din besättning skriver du under det ena exemplaret av avtalet samt fyller i
uppgifterna om besättningen
Besättningsnummer:_________________________________________________________
Djurägarens
namn:____________________________________________________________
Person/organisationsnummer:___________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________
Postnummer:_______________________________________________________________
Postadress:________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________
Typ av besättning
□

Mjölkproduktion, Medelkoantal:_________________________________________

□

Dikor, Antal dikor:_____________________________________________________

□

Slaktnöt

□

Får

Att ovan lämnade uppgifter är riktiga intygas:
Avtalet skickas till:
………………………………………………
Ort och datum
………………………………………………
Djurägarens underskrift

Kalmar Veterinärstation
Mortorpsvägen 27
388 93 Ljungbyholm

