
UPPSTALLNINGSAVTAL  (Upprättas i två exemplar)

Mellan undertecknade har denna dag träffats följande avtal om uppstallning av häst

enligt avtalsvillkor på omstående sida. 

Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att avtalet ska vara giltigt.

Häst kan stallas upp först när avtalet är påskrivet. 

Uppstallningsvärd Önskat stall ( prio 1, 2 )

Wången AB

Vången 110 Varmstall

835 93  ALSEN Lösdrift Islandshäst

Tel 0640-174 00 Kallstall

Organisationsnr: 556427-5575

Godkänt: Box

Betalningsansvarig Fylls i av stallansvarig

Namn …………………………………………………………………………………………

Adress ……………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………… Personnummer ………………………………………

E-postadress:……………………………………………………………………………………..

Hästansvarig

Namn ……………………………………………….. Personnr ……………………………….

Klass….......................................................... Mobilnr………………………………….

Uppstallad häst

Namn …………………………………………………………………………………………

Ras ………………………………. Kön ………….. Ålder ……………………………….

Avtalstid

Avtalet gäller från den …………………….. Till den ……………………………………..

OBS Fyll i slutdatum för att avtalet ska gälla!

Wången den…………………………………. ……………………den……………………..

……………………………………………….. ……………………………………………….

Hyresvärd / sportchef Hästansvarig

………………………………………………

Betalningsansvarig

………………………………………………

Målsman för omyndig

(enbart om ej samma som betalningsansvarig)



Avtalsvillkor

Uppstallningskostnader

Uppstallningskostnaderna inkluderar av skolan anvisad box samt anvisad typ och mängd av 

strö, grovfoder samt kraftfoder.

Kostnad per månad enligt prislista

Vid tillfällig frånvaro kan enbart kallhyra debiteras under förutsättning att skriftlig information lämnats

senast en månad i förväg. Kallhyra debiteras enligt prislistan

Uppstallning

Uppstallning sker i box och den hästansvarige skall själv svara för utfodring, sedvanlig och allmän

tillsyn av hästen. I uppstallningen ingår inte skoning, veterinärvård, mediciner och sjukvårdsartiklar.

Det förbehålles hyresvärden rätt att med omedelbar verkan skriftligt säga upp avtalet ur djurskydds-

eller ordningshänsyn.

Ifall hästansvarig ej har egen tränarlicens står skolans sportchef som tränare på uppstallad häst

och val av kusk sker i samråd med denne. 

Flytt mellan stallarna kan förekomma på skolans begäran.

Fördelning av hagar sker i samråd med privatstallsansvarig lärare. Man är skyldig att dela hage.

Box som inte är rengjord enligt instruktion när hästen lämnar Wången debiteras 

med 500 kr samt 300 kr per påbörjad arbetstimme. 

Betalning

Fakturering sker den 1:a i hyresmånaden och betalning skall ske inom 30 dagar.

Om betalning inte sker inom 14 dagar efter fakturans förfallodag är hyresrätten förverkad och 

hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Detta gäller också ev andra fakturor

från Wången AB. Hästen ska då avhämtas inom en månad. 

Vi vill skicka fakturan till angiven e-post på sid 1. Annars tas ut en avgift per faktura på 60 kr

Vid evenemang äger hyresvärden rätt att utnyttja boxen.

Skador

För skada på häst eller utrustning ansvarar inte hyresvärden i annat fall än då han förfarit uppsåtligt

eller grovt oaktsamt.

Vid lån av skolans vagnar blir eleven ersättningsskyldig med 2 500 kronor vid eventuell skada.

Uppsägning av avtal

Avtalet upphör utan föregående uppsägning vid slutdatumet. Skulle hästägaren vilja avsluta avtalet 

tidigare gäller en månads uppsägningstid och skriftlig uppsägning.
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