FODERVÄRDSAVTAL
Detta avtal med avtalsbilaga gäller mellan Tenhults Hästuthyrning, Gert Brandon, Uppegården, 561 61 Tenhult,
gert.brandon@telia.com , momsreg.nr 460719-3515, tfn stall/kontor 036-39 00 62, hästupplysare 39 00 63, privattelefon 39
00 64, mobil 0739 - 23 43 63, nedan kallad hästägare och Kalle Kallesson (xxxxxx-xxxx), Kallegatan 1, 111 11 Kallestad,
telefon nr 0123 – 45 67 89, telefon nr 070 – 12 34 56 , e-post: kalle.kallesson@telia.com , nedan kallad fodervärd.
Hästägaren (=uthyraren/utlånaren) hyr ut, nedan noterade häst, med sadel, träns, grimma och grimskaft till fodervärden
(=hyrestagaren/inlånaren) för tiden 9/6 2018 till 8/6 2019 för en summa av 13.000 kronor inkluderat 20%
mervärdesskatt. Hyresbeloppet 13.000 kronor, skall vara hästägaren tillhanda senast 20 dagar innan hyresperiodens början.
Dröjsmålsräntan är 2 % per månad. Om betalning ej gjorts tillfullo enligt ovan eller att fodervärden bryter mot detta avtal,
äger hästägaren (när som helst - utan förvarning), rätt att på fodervärdens bekostnad hämta hästen och tillhörande utrustning.
Angående skötsel, skador, sjukdomar, eventuell återbetalning av hyra mm se information på omstående sida samt på hemsidan www.gertbrandon.se Avtalet består av två sidor. Hästägaren äger rätt att ta kreditupplysning på fodervärden.

Det åligger hästägaren att
lämna ut häst och utrustning i ”felfritt” skick samt, enligt detta avtal, ekonomiskt ansvara för eventuella skador och
sjukdomar som kan drabba hästen under uthyrningsperioden. Beträffande veterinärvård, transporter, självrisk mm, se nedan
och omstående sida/avtalsbilaga.

Det åligger fodervärden att
1 under hyrestiden bekosta och ansvara för professionell skötsel av hästen, d.v.s. bl. a. fullgott foder, avmaskning kanske
sommar (1/7), höst (1/11) och vår (1/3) eller efter behov dvs träckprovtagning samt stå för eventuella veterinärkostnader på
maximalt 3.000 kronor (=självrisk). Hästarnas tänder bör kollas årligen. Det åligger fodervärden att vid behov anlita och
bekosta veterinär. Veterinärkostnader utöver självrisken kan eventuellt bekostas av hästägaren, dock krävs alltid skriftligt
godkännande i förväg. Stallet skall vara välventilerat och miljöanpassat för hästar. Fodervärden ansvarar för skador som
hästen kan förorsaka exempelvis i trafiken, på ryttare/skötare eller på tredje man.
2 ansvara för att hästen ej nyttjas i ridning eller körning, mer än som anses normalt, med tanke på hästens ålder och
kondition. Fodervärd med mindre erfarenhet/kunnande är skyldig att fortlöpande utbilda sig i hästhållning eller på annat sätt
tillse att hästen nyttjas och tas om hand på ett riktigt och ändamålsenligt sätt.
3 bekosta hämtning, på eftermiddagen första hyresdagen, och återlämning av hästen på Uppegården senast kl. 11.00, den
sista hyresdagen. Uppegården är belägen omedelbart norr om Tenhult, vid stora vägen mellan Tenhult och Huskvarna. Skylt
”Uppegården” finns vid Huskvarnavägen. Följesedel upprättas alltid vid återlämnande/överlåtande av häst och utrustning.
4 tillse att hästen normalt vistas ute i rasthage under dagtid, även vintertid. Snö och kyla ner till -25 grader är inget problem
för oklippta hästar som erhåller tillräckligt med foder och vatten.
5 återlämna hästen i god kondition, nyskodd på alla hovarna, fri från smitta/ sjukdom och vaccinerad mot hästinfluensa
(giltig minst 10 dagar efter återlämnandet). I annat fall skall skälig ersättning, omgående, utgå till hästägaren.
6 tillse att hästens svans och man ej stubbas. Ryckning av manen till en längd av ca 1 dm är tillåten. Sker stubbning av
manen, utan skriftligt tillstånd, skall ersättning utgå med 1.000 kronor. Benlindning kan skada hästen.
7 ge hästen rätt foder i lämplig mängd. Dammigt foder eller strö får ej nyttjas. På en häst med normalhull skall man kunna
känna revbenen men ej se dem. Hästen skall återlämnas i normalhull. Eventuella kostnader för att få hästen i normalhull
bekostas av fodervärden. Fångrisk på ponny skall uppmärksammas. Eventuell konflikt avgöres av veterinär.
8 återlämna numrerad sadel , träns, grimma och grimskaft helt, rent och välsmort. Eventuella reparationer av utrustningen
under inlåningstiden bekostas av fodervärden. Utrustning, pass o. licens som förkommer/skadas ersätts av fodervärden.
9 tillse att hästen ej vidareuthyres/-utlånas utan hästägarens skriftliga medgivande.
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