Uppstallningsavtal för elevhäst hos Naturlära
Ridgymnasium på Bergåkra gård

Hyresvärd: Naturlära i Hälsingland AB
Person/Org. Nummer: 556855 - 4314
Adress: Naturlära Ridgymnasium, Söromåsen 8308, 821 67 Vallsta
Telefon: Sigrid 070 2395802 Karin 070 3799346
Hästägare: _______________________________________________________
Hästhållare:______________________________________________________
Betalningsansvarig:________________________________________________
Person/org.nummer: _______________________________________________
Adress:__________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________
Häst:____________________________________________________________
Härstamning:_____________________________________________________
________________________________________________________________
Kön, Födelseår, Ras:_______________________________________________
Registreringsnr, Passnr:_____________________________________________
Försäkringsbolag:__________________________________________________
Normaltemp:______________________________________________________

Upplåtelsen omfattning
Upplåtelsen omfattar uppstallning för häst i box liksom tillgång till
gemensamma utrymmen. Hyresvärden äger rätt att flytta häst till annan likvärdig
boxplats efter samråd med hästhållaren. Hästen får dagligen tillgång till
gemensam rasthage efter uppstallningsvärdens anvisningar.
I hyran ingår grovfoder samt strö. Parkering för hästtrailer finnes.

All parkering/förvaring sker på egen risk.
Skolans stalltjänst är behjälplig hästhållaren med dagliga rutiner under
skolförlagd tid.

Gemensamma utrymmen
I upplåtelsen ingår följande gemensamma utrymmen:
Sadelkammare, foderkammare, parkering, rasthagar och 4 hästars skrittmaskin.
Vilka får disponeras enligt de regler som vid var tid uppställs av hyresvärden.
Begränsade lagringsmöjligheter finns gällande foder samt utrustning

Avgift 2020
För uppstallning erlägger hästhållaren 2600 kr inkl moms per månad.
( Aug 1300 kr, Juni 1300kr )
Hyresavdrag för eget foder/strö görs ej.
Anläggningskort löses per termin och ekipage.
För medlem i Naturlära Hästsällskap 1000 kr
För icke medlem i Naturlära Hästsällskap 1800 kr

Avgiftens betalning
Avgiften erläggs utan anfordran i förskott senast den 27:e var månad till
Bg 777 - 0241
Märk betalningen med eleven samt hästens namn och den månad det gäller.
Om betalning uteblir äger hyresvärden rätt att säga upp avtalet med omedelbar
verkan och hästen bör avhämtas omgående.

Försäkring
Fastighetsägaren ansvarar för brandförsäkring för byggnaden samt i begränsad
omfattning försäkring för bygginventarier. Det åligger hästhållaren att hålla egna
inventarier, utrustning, foder och hästar försäkrade.
För skada på hästen eller utrustning ansvarar ej hyresvärden. Värden ansvarar
inte heller för skada som hästen förorsakar tredje man.

Hästhållarens ansvar

Hästhållaren har huvudansvaret för hästen dagliga skötsel och välmående..
Hästen skall vara fullt hanterbar så att alla som delar stallrutiner och jourer
ska kunna hantera den på ett säkert och tillfredsställande sätt. Går ej detta
så ansvarar hästägaren/ fodervärden för att själv ordna med in och uttag
samt annat handhavande.
Skador som orsakats av hästen eller av oaktsamhet från hästhållaren ska
ersättas.
Ridhjälm, ändamålsenliga skor eller liknande skydd krävs vid all
hantering av hästar.
All ridning sker på egen risk, hästhållaren följer ridanläggningens regler
samt förhåller sig till utsatta ridtider.
Rökning och tobak eller droger i direkt anslutning till stallar och övriga
gemensamma utrymmen är förbjuden.
Rusdrycker, energidrycker, läsk och kaffe får ej förekomma i och i direkt
anslutning till stallar och övriga gemensamma utrymmen, fordon eller
uteplatser, ej heller i verksamhet knuten till hästskötsel eller hantering av
häst efter skoltid. Allt enligt ridsportförbundets dopingregler och
drogpolicy.
Speciellt helgjoursschema gäller för samtliga hästhållare.
Vikarielista tillämpas. Om tjänstgörande uteblir debiteras hästhållaren för
anställd personal.
Under lov tas hästen med hem om inte annat avtalats med hyresvärd.
All hästskötsel sker av hästhållaren på egen risk.
.
Hyresvärdens ansvar
Hyresvärden ska tillhandahålla en godkänd boxplats som är väl fungerade och i
användbart skick.
Hyresvärden skall utlysa stallmöte vid behov.
Hyresvärden skall tillse att de åtagande som omfattas av kontraktet blir utfört
enligt överenskommelse.
Enligt lag måste hästhållaren kunna uppvisa hästens pass vid kontroll.
Hyresvärden skall förvara en kopia på hästpasset tillsammans med
uppstallningsavtalet

Gödselhantering
Gödsel skall tömmas på den cementerade gödselplattan på stallets framsida.
Annat avfall än gödsel såsom balsnören, hästskor, plast eller dylikt deponeras på
anvisad plats.

Veterinär
Hyresvärden äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov
bedöms som akut om omedelbar kontakt med hästhållaren/ägaren inte är möjlig.
Hästhållaren svarar för samtliga kostnader härför.
Hästhållaren ansvarar för att det finns tillgång till första hjälpen /akutväska för
dennes häst.
Bokning av veterinär och övriga hästrelaterade utövare samt all medicinering
och förvaring av mediciner sker i samråd med stallansvarig. Betalning av dessa
skall godkännas av hästhållare eller dess målsman samt betalas med punktlighet.

Uppsägning och utflyttning
1 månads uppsägning - Uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar
minst 1 månad från uppsägningen. Uppsägning skall ske skriftligen.
Vid hemflyttning rengörs boxplatsen och förvaringsutrymmen, detta meddelas i
god tid till stallansvarig som sedan inspekterar innan avfärd.
500 kr debiteras ej rengjord box/ ostädat förvaringsutrymme.
För det fall att hästen eller utrustningen inte avhämtats vid avtalets upphörande
äger hyresvärden rätt att sälja egendomen i enlighet med lagen (1985:982) om
näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats.
För att få ha hästen på skolan krävs att du sköter dina studier, vilket innebär att
avtalet kan sägas upp på grund av misskötsel av studier.
Efter överenskommelse med hyresvärd kan häst erbjudas plats under lov mot
ersättning.

Upplåtelsetid
Alt. 1 Tillsvidare från och med den ____________________________________

Underskrifter
Härmed intygas att hästen är mig veterligen frisk och att den kommer från ett
smittfritt område.
Hästhållaren förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller vid all
hästhantering på anläggningen.
Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas eller överlåtas,
har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

_____________________
Ort och datum

___________________________
Hästhållarens namnteckning

______________________
Hyresvärdens namnteckning

___________________________
Betalningsansvarigs
namnteckning

