UPPSTALLNINGSAVTAL FÖR HÄST
Avtalet är upprättat av hästjurist Frida Treschow.
Avtalet gäller då skötsel av häst ingår i uppstallningen.

Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om upplåtelse av häst.

UPPSTALLNINGSVÄRD
Namn/Firma:_____________________________________________________
Personnummer/org.nr:______________________________________________
Adress:_____________________________________________________
Postnummer:_______________Postadress:______________________________
Telefon mobil:______________________________Telefon arbete:____________________________

HÄSTÄGARE/FODERVÄRD
Namn:_____________________________________________________
Personnummer:______________________________________________________
Adress:_____________________________________________________
Postnummer:_________________Postadress:______________________________
Telefon mobil:______________________________Telefon arbete:____________________________

HÄST
Namn:_____________________________________________________
Härstamning:_________________________________________________
Födelseår:________________Kön:____________________Ras:________
Registreringsnummer:___________________________________________
Passnummer:__________________________________________________
Försäkringsbolag:______________________________________________
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UPPLÅTELSENS OMFATTNING
Upplåtelsen innefattar uppstallningsplats för häst i box såsom tillgång till gemensamma utrymmen.
Efter samråd med hästägaren/fodervärden har uppstallningsvärden rätt att flytta hästen till annan likvärdig
boxplats.
Hästen får dagligen tillgång till rasthage/gemensam hage efter uppstallningsvärdens anvisningar.

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Gemensamma utrymmen som ingår i upplåtelsen är följande (kryssmarkeras). Dessa utrymmen får disponerad
enligt de regler som bestäms av upplåtaren
□ sadelkammare _____________________________________
□ foderkammare _____________________________________
□ loge _____________________________________________
□ ridhus ___________________________________________
□ paddock __________________________________________
□ rasthagar _________________________________________
□ parkering _________________________________________
□ övrigt ____________________________________________

UPPLÅTELSETID
□ Alt 1 Under perioden _______________________________ Om avtalet inte sägs upp förlängs avtalet med ett
år i taget.
□ Alt 2 Tills vidare från och med den ____________________

UPPSÄGNING
En uppsägning ska ske skriftligen och kan ske till månadsskifte som inträffar minst 2 månader från
uppsägningen.
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HYRESAVGIFT
Hästägaren ska betala ________ SEK/mån, moms ingår med _________ SEK per månad.
□ Under perioden ____________________ då hästen inte är uppstallad betalas grundavgift med ____________
SEK, moms ingår med _________ SEK per månad.
Utöver tillgång till boxplats och gemensamma utrymmen omfattar avgiften även:
□ foder nämligen:________________________________ ______________________________
□ strö _____________________________________________
□ skötsel som:______________________________________
□ avmaskningsmedel _________________________________
□ övrigt _______________________________________
_____________________________________________ _____________________________________________
_____________________________________________

AVGIFTENS BETALNING
Avgiften betalas kontant i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Vid försening med
betalningen har uppstallningsvärden rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen.

DEPOSITION
□ Hästägaren/Fodervärden ska betala en deposition på __________SEK. Depositionen ska löpa utan ränta och
återbetalning ska ske när avtalet upphör. Uppstallningsvärden har rätt att vid avtalets upphörande tillgodoräkna
sig betalning ur depositionsbeloppet för kvarstående krav mot hästägaren/fodervärden.
□ Annan säkerhet ____________________________________.

FÖRSÄKRING
Uppstallningsvärden ska ha byggnaden brandförsäkrad och i begränsad omfattning försäkring för
byggnadsinventarier.
Hästägaren/fodervärden ska ha sina saker och hästar försäkrade samt hålla ansvarsförsäkring.

HÄSTÄGARENS/FODERVÄRDENS ANSVAR
Hästägaren/Fodervärden har ansvar för all slags skötsel, hovvård, utfordring, mockning och veterinärvård av
hästen om annat inte avtalats särskilt genom tecknande av tilläggstjänster.
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Hästägaren/Fodervärden har även ansvar för personer som medryttare, skötare och gäster, så att de också följer
detta avtal och andra förhållningsregler.
Hästägaren/Fodervärden har enbart rätt att förvara foder och utrustning och rida/köra på av uppstallningsvärden
anvisad plats.
Hästägaren/Fodervärden åtar sig att följa de ordningsregler som gäller för stallanläggningen.
Hästägaren/Fodervärden intygar att hästen är fullt frisk, och hålls vaccinerad mot stelkramp och hästinfluensa
samt kommer att följa de rutiner avseende avmaskning som uppstallningsvärden uppställer.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Följande tjänster ingår alternativt går att köpa till:
□ utsläpp ingår _____ mot extra avgift ________ kr varav moms _______ SEK.
□ insläpp ingår _____ mot extra avgift ________ kr varav moms _______ SEK.
□ utfodring ingår _____ mot extra avgift ________ kr varav moms _______ SEK.
□ täckesbyte ingår ____ mot extra avgift ________ kr varav moms _______ SEK.
□ mockning ingår ____ mot extra avgift ________ kr varav moms _______ SEK.
□ övrigt____________________________________________

VETERINÄRVÅRD
Uppstallningsvärden har rätt att kalla på veterinär eller djurambulans om hästens tillstånd bedöms vara akut och
direkt kontakt med hästägaren/fodervärden inte är möjlig. Hästägaren/fodervärden svarar i sådana situationer för
samtliga kostnader.

GÖDSELHANTERING
Gödsel ska tömmas på av uppstallningsvärden anvisad plats. Balsnören, plast, hästskor eller liknande avfall får
inte slängas i gödslet.

AVTALETS UPPHÖRANDE
Vid avtalets upphörande ska hästägaren/fodervärden genast flytta hästen, utrustningen och andra tillhörigheter
samt städa boxplatsen.
Om hästägaren/fodervärden inte hämtar hästen eller utrustningen vid avtalets upphörande har
uppstallningsvärden rätt att sälja det kvarlämnade enligt lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker
som inte har hämtats.
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UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. Avtalet får inte utan särskilt
medgivande överlåtas.

_________________________

_____________________________

Ort och datum

Ort och datum

__________________________

______________________________

Upplåtarens namnteckning

Hästägarens/Fodervärdens namnteckning
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