Uppstallningskontrakt

Hyresgäst
Namn:
………………………………………………………………………………
Adress:
………………………………………………………………………………
Postadress: ………………………………………………………………………………
Telefon:
………………………………………………………………………………
Mail:
………………………………………………………………………………
Kontraktstid
Löpande fr om ……./…….-………. med 2 månaders uppsägningstid, senast den
sista, från vardera parter. Hyran erläggs månadsvis utan anmaning senast den 28:e
månaden innan.
Hyrespris: ………………………………………
Särskilda villkor: …………………………………………………………………….…………
I stallhyran ingår boxplats, lössläpp ut/in i gemensam hage eller egen hage mot extra avgift vid in/utsläpp av personal, daglig utevistelse, strå- och kraftfoder, betfor, mineraler, torv, allt enligt
ridskolans normer. Vid större åtgång eller andra särskilda villkor debiteras det extra. Om hyresgästen
vill ha annat foder än det som normalt används på ridskolan står hyresgästen för anskaffning och
kostnad. Av- och påsättning av utetäcke ingår. Vid behov äger hyresvärden rätt att byta boxplatser
såsom omständigheterna kräver. Hyresgäst med egen hage ansvarar för att den mockas enligt
ridskolan normer.
Hyresgästen ansvarar för att hästen är erforderligt vaccinerad mot stelkramp och influensa.
Hyresgästen står för samtliga veterinärutgifter. Ridskolan äger rätt att vid akuta fall tillkalla veterinär
utan att i förväg tillfråga hyresgästen. Hyresgästen svarar för vaccinationskostnader samt erforderlig
avmaskning i samband med att övriga hästar i stallet avmaskas.
Hyresgästen ska iaktta varsamhet i samband med kontakter med andra hästar och stall så att
spridning av smittsamma sjukdomar om möjligt kan undvikas.
Hyresgästen ansvarar för att hästen är försäkrad.
Hyresgästen skall vara medlem i Nyby Torshälla Ridklubb, inbetalas i samband med första stallhyran
samt att följa NTRK`s hästpolicy.
I uppstallningen ingår att, enligt ett rullande schema, ansvara för kvällsfodring av hela stallet,
lördagskvällar och andra helgdagar.
I uppstallningen ingår också att, enligt ett rullande schema, ansvara för visst helgjoursarbete lördagar,
söndagar och andra helgdagar.
OBS! att helgjoursarbete och kvällsfodringar gäller under hela kontraktstiden dvs även vid utnyttjande
av kallhyra då din häst inte står uppstallad här. Nycklar skall återlämnas inom en vecka efter
kontraktstidens utgång.

Torshälla ……./…….-……….

………………………………………
Hyresgäst

…………………………………………
Nyby Torshälla Ridklubb

Tillägg till uppstallningskontrakt



Ledning av häst till och från sjukhage, enligt gällande prislista. Hagvistelsens tid
beroende på antalet sjukhästar.



Sjukvårdande behandling, enligt överenskommelse med ridskolechefen, baserat
på timarvode



Täckesbyte, enligt gällande prislista



Av- och påtagning av benskydd, enligt gällande prislista



Mockning ingår inte



Vitaminer och mineraler ges av ägaren



Eget hö läggs i påsar per mål och hängs upp på anvisad plats



Specialkost, som betalas av ägaren, uppmäts per mål i foderbyttor och ställs på
anvisad plats



Hyreskostnad för tom box är 1.200,- kr per månad och kan utnyttjas max 2
månader per år (endast månadsvis, ej strödagar)



I gemensam hage med andra hästar får endast broddar i framsko förekomma.
Blindbrodd är dock godkänt i baksko.



I mån av plats finns transportplats att hyra, bokas på kontoret enligt gällande
prislista.

Torshälla ……./…….-……….

………………………………………
Hyresgäst

…………………………………………
Nyby Torshälla Ridklubb

