
Hvis du dør før din hest…

Foreningen Nyt Hesteliv er en landsdækkende
hesteværnsorganisation og hesteinternat

etableret i 2005, der tager sig af vanrøgtede
og mishandlede heste. Nyt Hesteliv tilbyder 

også otium for heste og ponyer i opstaldning 
for et midlertidigt eller permanent ophold. Vi 

tilbyder rigtig gode hesteforhold med opsyn af 
hestene hele dagen.

Foreningen Nyt Hesteliv
Spedsbjergvej 81 • 5491 Blommenslyst

Telefon +45 26355865
info@nyt-hesteliv.dk • www.nyt-hesteliv.dk

Konto:1551 4530130878
MobilePay: 55424
CVR nr.: 30343344

Tryghed og sikkerhed for din hest

Arv og testamente til 
Foreningen Nyt Hesteliv

Du kan testamentere et beløb til Foreningen 
Nyt Hesteliv, som vil gå til at hjælpe nødstedte 
heste. Når du betænker Foreningen, kan ældre, 
nødstedte eller syge heste få et hjem eller et 
otium. Det, du efterlader, kan blive starten på et 
nyt og bedre liv for en hest.

Foreningen Nyt Hesteliv er en humanitær or-
ganisation og godkendt af SKAT efter § 8a og er 
derfor fritaget for at betale boafgift til staten. 
Det betyder, at det beløb, der testamenteres til 
Foreningen Nyt Hesteliv, går ubeskåret til vores 
arbejde for hestene.
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Forsikringsordning
Står du i den situation, at du ikke har nogle 
pårørende, som kan tage sig af din hest ved 
din død eller ønsker du, at de ikke skal stå med 
ansvaret for din hest, kan du sikre din hest gen-
nem nyt Hesteliv som en form for forsikrings-
ordning. Denne ordning er at betragte som 
en pladsgaranti, hvor vi forpligter os til at tage 
imod din hest og sørge for den resten af dens 
liv.

Otiumsplads
Hos nyt Hesteliv kan vi tilbyde at give din hest 
et godt otium i trygge rammer og sørge for den 
resten af dens liv. Din hest vil enten forblive på 
nyt Hesteliv eller komme ud i en plejefamilie, 
som på forhånd er godkendt af nyt Hesteliv. Vi 
finder en plejefamilie, som matcher hesten bedst 
muligt. Vi besøger alle vores heste ca. 3 gange 
årligt, så vi er sikker på, at de har det godt. I 
modsat fald vil de komme tilbage til nyt Hestelivs 
internat. Se mere på hjemmesiden under pleje-
familier. Hvis du ønsker, at din hest forbliver på 
nyt Hesteliv resten af dens liv, kan du testamen-
tere et beløb af din arv. 

Hvad koster det?
For et mindre opstartsgebyr på kr. 5.000, efter-
fulgt af et månedligt beløb på kr. 150 eller  
kr. 1.500 om året, kan du derved sikre din hest 
en god fremtid, hvis uheldet skulle være ude.

Har du et specifik ønske om, at din hest skal for-
blive på nyt Hestelivs eget sted resten af dens 
liv, kræver det en donation på kr. 100.000  
i dit testamente. Beløbet går ubeskåret til at 
sikre din hests fremtid på internatet til dækning 
af foder, dyrlæge, smed m.m. Dine pårørende vil 
altid have muligheden for at komme og besøge 
den på Internatet. 

Dør hesten før dig, informeres nyt Hesteliv og 
det månedlige eller årlige beløb bortfalder.

Godkendt af SKAT
Da nyt Hesteliv er godkendt af SKAT som vel-
gørende forening efter § 8A, er nyt Hesteliv 
fritaget for at betale boafgift til staten.

Hvordan foregår det?
Når ordningen skal iværksættes, udfyldes en 
blanket, som man skal sende til os. Der må ikke 
være udestående gæld i hesten. Når denne er 
udfyldt og opstartsgebyret er indbetalt til vores 
konto, vil du modtage et skilt, som du skal sætte 
på boksdøren ved din hest.

Hvis du ønsker at gøre brug af en plads i nyt 
Hestelivs egen stald resten af dens liv, skal det 
udformes i dit testamente.

Skema
Du kan rekvirere skema på info@nyt-hesteliv.dk, 
så sender vi det til dig. 

Du er altid velkommen forbi og se stedet samt få 
en snak om tingene.

www.nyt-hesteliv.dk


