
Tenhults Hästuthyrning

                                                 Veckohyrning 2019 
Önskar du hyra sommarhäst eller sommarponny endast någon eller några veckor under sommaren bör Du 
använda denna blankett. Skicka in blanketten tidigast den 1 juni. Vill du veta mer om våra bokningsrutiner
se under fliken "Bokning". Med hjälp av inskickade blanketter försöker vi från den 9 juni att fördela lediga 
sommarhästar. För att, om möjligt, undvika onödiga transporter bör Du ange var ni avser att ha hästen. 
Avtalen börjar och slutar normalt lördagar, ”veckan innan”. Veckohyran är normalt 1.000 kronor samt en 
administrationsavgift på 2.000 kronor per häst. Att hyra en häst/ponny i två veckor kostar således inalles 
4.000 kronor. Den kund som efter överenskommelse med oss låter sko "sin" häst erhåller max 1.200 kronor i
ersättning/hyresreducering. Vid skoning var 6-e vecka innebär en skoningskostnad på 1.200 kronor - 200 per
vecka. Ingen ersättning för tappskor. Mervärdeskatt på 20% ingår som vanligt i beloppen. I övrigt gäller vårt 
standardavtal.  De intresseanmälningar som kommer in via snigelposten mellan 1 - 8 juni eller lämnas på 
Uppegården lördagen den 8 juni ges förtur. Provridning 8/6 klockan 13 och 15. Blanketten undertecknas av 
myndig person! Vid behov skriv även på baksidan. Skriv korrekt och lättläst – nyttja datorn eller texta 
snyggt!  Huvuddelen av kommunikationerna från oss kommer att ske via mejl till den ansvarige 
hyrestagaren.

Uppgifter om ryttaren:

Ryttarens namn: ___________________________  Ålder: ______ år.  Längd: ______ cm.   Vikt: ________ kg.

Ridkunskaper: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Önskemål om hästen:

Mankhöjd: ___________ cm.  Temperament mm: _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Vi önskar disponera hästen under följande veckor (ringa in önskade veckor!):

  22      23      24      25      26      27       28       29       30       31       32       33       34       35       36       

Ansvarig inlånare (minimiålder 18 år): __________________________________________________________

Gatuadress: _________________________________ Personnummer: _________________________________

Postnummer : _______________________________  Postkontor: ____________________________________

Telefonnummer: ___________________       ________________________ Datum: ______________________ 

Mailadress (skriv tydligt): ____________________________________________________________________

Ansvarigs hyrestagares namnteckning: __________________________________________________________
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