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AVTALSBILAGA
= fodervärdsavtalets
andra sida (hyrpriser,
tider, klarläggande mm)

HÄSTUTHYRNINGEN 2016/2017 - allmän information – avtalets andra sida/baksida
A. Etablerat 1973. Hundratalet ridhästar och ponnyer hyrs ut enligt nedan. Uthyrningsperioderna är i första hand:
1.
2.
3.
4.

Helår 4/6 2016 – 10/6 2017 (371 dagar) ……………..….…
Vintertid/läsår 20/8 2016 –10/6 2017 (303 dagar) ………
Sommaren 4/6 – 20/8 2016 (77 dagar) ……………..….….
Veckohyrning sommartid, se speciell blankett på hemsidan,

bokning normalt från 1 april.
bokning normalt från 1 april.
bokning normalt från 1 maj.
bokning gm blankett från 1 juni.

B. Hyran för häst/ponny (inklusive mervärdesskatt, numrerad komplett sadel, träns, grimma, grimskaft och ekonomiskt
huvudansvar för skada eller sjukdom på häst) utgår ifrån nedanstående grundprislista. Några hästar kan vara dyrare. Värdet
av att hästägaren (=uthyraren/utlånaren) tar det ekonomiska huvudansvaret för skador eller sjukdom på hästarna motsvarar
en försäkringspremie på 5 – 9.000 kronor/häst och år vid en självrisk på ca 3.000 kr + 20% av totalkostnaden.
Hyror
1. Helårshyra
2. Vinterhyra
3. Sommarhyra
4. Veckohyrning
Häst (149 cm eller högre ) 13.000 kr
9.000 kr
9.000 kr
Ettusen kr per vecka,
D-ponny (141 – 148 cm) 12.000 kr
8.000 kr
8.000 kr
plus 2.000 kronor i
C-ponny (131 – 140 cm) 11.000 kr
7.000 kr
7.000 kr
administrationsavgift, se
B-ponny (108 – 130 cm)
9.000 kr
6.000 kr
6.000 kr
veckohyrningsblanketten!
A-ponny (Högst 107 cm)
6.000 kr
4.000 kr
5.000 kr
Alla hästar samma pris!
Mervärdesskatt på 20% ingår i hyror och andra avgifter. Skriftliga avtal upprättas. Hästhyran betalas i förskott. Förfallna
fakturor lämnas till indrivning. Vid för sen återlämning av häst/ponny skall fodervärden (=hyrestagaren/inlånaren) ersätta
den kostnad/skada som uppstår. Utöver denna ersättning skall fodervärden ersätta hästägaren med 2.000 kronor per påbörjad
förseningsvecka Om fodervärd annullerar avtal ersättes hästägaren med 3.000 kronor per häst i annulleringsavgift. Om
hästpasset ej återlämnas ersättes hästägaren med 2.000 kronor per pass. Beträffande eventuell uppstallning, se nedan under
F nedan. Angående veckouthyrning se speciell information om detta på hemsidan.

C. Alla eventuella kostnader för veterinär mm betalas alltid initialt av fodervärden. Av eventuella veterinärkostnader mm
betalar fodervärden alltid en självrisk på maximalt 3.000 kr räknat per 90-dagarsperiod. Eventuell kostnad utöver
självrisken skall i förväg skriftligen (brev eller e-post) godkännas av hästägaren. Vid skada eller sjukdom skall fodervärden,
om möjligt, alltid samråda med hästägaren innan behandling sker. Vid vanvård eller uppsåtlig skada av häst äger hästägaren
rätt att få ersättning av fodervärden, för den ekonomiska skada som åsamkats hästägaren.

D. Häst som blir oanvändbar i mer än 3 månader får lämnas tillbaka till hästägaren. Del av hästhyran återbetalas om hästen
dör, måste avlivas p g a skada eller om återlämnande accepteras av hästägaren p g a obotlig skada eller sjukdom som
omöjliggör framtida avsett nyttjande av hästen. Dödsfall/skada skall alltid verifieras av veterinär. Slakttillstånd skall i
förväg erhållas skriftligen av hästägaren. Proportionell del av hästhyran återbetalas normalt till fodervärden, för resterande
hyrestid räknat från den dag då nödvändigt veterinärintyg, hästens utrustning och slaktavräkning/kadaverkvitto alternativt
häst är hästägaren tillhanda. Av årshyran skall 75% anses avse sommarperioden, se ovan. Hästägaren betalar aldrig
kostnader för ex stallhyror, resor, transporter, extraarbete eller andra kostnader som kan uppkomma för fodervärden.

E. Fodervärden skall mellan 1 - 15 mars maila in korrekt och informativ hästrapport, två bilder och filmsnutt till hästägaren,
för att läggas in i hästägarens hästarkiv. Den fodervärd som önskar förlänga/förnya sitt hyresförhållande ytterligare ett år
eller ett läsår, måste teckna avtal därom senast den 15 mars, ty den 1 april hyrs ”frisläppta” hästar ut till nya fodervärdar.

F. Den fodervärd som tröttnar eller av annat skäl vill återlämna häst i förtid, kan eventuellt få hjälp av hästägaren att
placera hästen hos ny fodervärd. Förmedlingsavgiften är 2.000 kronor. Om hästägaren är villig och har möjlighet att återta
häst på Uppegården, innan hyresperiodens slut, betalas uppstallningsavgift i förväg. Uppstallningskostnaden på Uppegården
är normalt ca 3.500 kronor/månad för häst och 3.000 kronor för ponny. Skriftliga avtal upprättas om eventuella förtida
återlämnande. Häst kan återlämnas en vecka i förtid utan kostnad. Godkännande av överlåtelseavtal kostar 500 kronor.

G. Hästuthyrningens automatiska telefonsvarare (036-39 00 63) upplyser om hyreslediga hästar mm dygnet runt - året runt.
Information kan även erhållas via hemsidan på Internet. Nya kunder som vill hyra häst eller ponny på helår från 4 juni eller
vintertid/läsår från 20 augusti ringer oss lämpligast från den 1 april för detaljinformation och bokning. Den som önskar hyra
häst/ponny under hela sommaren från den 4 juni, ringer oss från den 1 maj. Mot dubbel hyra kan sommarhäst bokas innan
maj månad. Den som önskar hyra veckovis under sommaren, tillser att veckohyrningsblanketten är oss tillhanda 1 – 6 juni.
Vid veckohyrning sommartid nyttjas alltså veckohyrningsblanketten. Blanketten kan även inlämnas 4-e eller 6-e juni.
H. Följesedel/mottagningsbevis skall alltid upprättas i samband med återlämnande av häst och utrustning till hästägaren
eller överlämnande till ny fodervärd. Följesedeln redovisar hästpass, skoning, avmaskning, vaccinering, utfodringsråd,
uppstallningsadress mm. Hästägaren skall alltid erhålla ett exemplar av varje följesedel/mottagningsbevis som upprättas.
I. Tenhults Hästuthyrning köper gärna snälla, lättridna och korrekta hästar och ponnyer som kan tänkas passa i vår
uthyrningsverksamhet. Vi köper in unghästar företrädesvis C- och D-ponnyer.
/ Aktuella filer 2016 / Avtalsbilaga 2016-03-01 – fodervärdsavtalets baksida/andra sida /

