
                  Natural Equine Care Denmark IVS 

     Sølundsvej 7 

8370 Hadsten 

Tlf: 29211918 

Mail: necdk.info@gmail.com 

 

 

 

Denne kundeaftale indgås mellem Natural Equine Care Denmark IVS 

og nedenstående kunde med omtalte hest 

 

Kundens data: 

 

Navn:              Cpr. nr:   

 

Adresse:        

 

Post nr og by:       

 

Email:              Tlf:    

 

Betalingsoplysninger: 

 

Konto og Reg. nr:       

 

 

Hestens data: 

 

Navn:    Fødselsdato:   

 

ID nr:    Race:    

 

Kryds af hvilken pakke du ønsker: 
(Udspecificering af pakkernes indhold og vilkår finder du på side 2 samt på hjemmesiden) 

 
 Pakke 1  Lille  kr. 459 pr. måned 

 Pakke 2 Almindelig   kr. 544 pr. måned 

 Pakke 3 Luksus  kr. 629 pr. måned 

 

Dato:       

 

Underskrift:      
 

Med din underskrift erklærer du herved, at du: 

 er blevet bekendt med, har læst og accepterer betingelserne for abonnementsordningen.  

 er indforstået med, at fremtidig kommunikation bliver sendt via e-Boks og mail. 

 ikke er registreret i RKI og accepterer, at betalingen tilmeldes til Betalingsservice på ovenstående 

konto. Det er en fordel at tilmelde dig sms/mail notifikation fra e-Boks. 

 Alt afgivet information opbevares efter GDPR-persondataforordningen i dertil godkendte systemer. 

Data afgivet på papir vil blive bortskaffet efter GDPR-reglerne herfor. 
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                Natural Equine Care Denmark IVS 

     Sølundsvej 7 

8370 Hadsten 

Tlf: 29211918 

Mail: necdk.info@gmail.com 

 

Info om pakkerne: 

Herunder kan du se hvilken pakke du kan vælge imellem og hvad pakkerne hver 

især indeholder. 

Betalingerne bliver sat op til at køre via Betalingsservice, og opkræves primo hver 

måned af ETU Forsikring for Natural Equine Care Denmark IVS. 

Beregningerne er baseret på ét års behandling af din hest. 

    

 Ydelser: Pakkepris  Normalpris 

Pakke 1 9 hovtrim a 500 kr 3825 4500 

Lille 3 klip a 600 kr 1530 1800 

        

  I alt 5355 6300 

  Din pris pr. måned 459   

    

Pakke 2 9 hovtrim a 500 kr 3825 4500 

Almindelig 5 klip a 600 kr 2550 3000 

        

  I alt 6375 7500 

  Din pris pr. måned 544   

    

Pakke 3 9 hovtrim a 500 kr 3825 4500 

Luksus 7 klip a 600 kr 3570 4200 

        

  I alt 7395 8700 

  Din pris pr. måned 629   

 

Følgende gælder for alle tre pakker: 

1 tandbehandling inkl bedøvelse   2 klip   

1 dyrlægekonsultation ex medicin  1 klip   

1 KST behandling    1 klip   

1 vaccination inkl vaccine   1 klip   

2 fulde gødningsprøver ex medicin  1 klip  

       

Alle klip er eksklusiv kørsel.  

Der bestræbes på så rationel planlægning som muligt hvilket giver en så lav 

kørsel som muligt.  

 

Som en ekstra bonus, får du ved køb af én eller flere af pakkerne desuden  

10 % rabat på alle honorarer der gives udover pakkerne.  
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