UPPSTALLNINGSAVTAL
I avtalet regleras villkoren för uppstallning hos Värnamobygdens Ryttarförening


Hyresvärd
Värnamobygdens Ryttarförening (VBR)
Box 238
331 22 Värnamo
Tel 0370-122 25



Kontraktsägare/Hästägare

Namn:

________________________________________________________________

Adress:

________________________________________________________________

Postadress: ________________________________________________________________
Telefon/mobil:_______________________________________________________________
E-post:

________________________________________________________________



Häst/Ponny

Namn:

________________________________________________________________

Ägare:

________________________________________________________________

(om annan än avtalspartnern)



Nycklar

Nycklar till sadelkammare kvitteras ut av ridskolechef/styrelsemedlem. Detta mot en
depositionsavgift på 100kr/nyckel.
Mottagit:

____________________st nycklar med nr:_____________________________

I uppstallningen ingår
Anvisad box.
Anvisad rasthage, två eller flera hästar/ponnyer delar hage. I det fall häst/ponny måste gå
ensam delas hag tiden på fm/em. I mån av plats kan enskild hage erbjudas heldag, detta
beslutas av verksamhetsledare/ordförande.
Fordring 4 ggr/dag alla helgfria vardagar.
Ut- och insläpp alla helgfria vardagar enligt VBR´s tider. Vid annan tid ombesörjs detta av
hästägaren.
Anvisad plats för utrustning samt foder för en häst/ponny.
Tillgång till tvättmaskin, tvättmedel ingår ej.
Tillgång till VBR´s lokaler såsom uppvärmt omklädningsrum, toalett, dusch.
Tillgång till ridhus/ridbanor på tider ej uppbokade av VBR, kostnad för anläggningskort
tillkommer.
Hö/hösilage tillhandahålls av uppstallningsvärden. I stallhyran ingår max 9kg hö alt. 12kg
hösilage/dag för häst och 6kg hö alt. 9kg hösilage/dag för ponny. Vid större foderbehov
bekostas detta av hästägaren enlig gällande prislista (bilaga 1).
Om annat foder än ovan angivet önskas införskaffas detta av hästägaren och förvaras på
anvisad plats.
VBR förbehåller sig rätten att byta foder/foderleverantör.
I uppstallningen ingår ej
Byte av täcke eller annan utrustning.
Service då stallpersonal har sommarsemester. Häst som står kvar på anläggningen sköts
avhästägaren. Prisreducering enligt prislista(se bilaga 1).
Anläggningskort
Hästägarens skyldigheter
Att inta den positiva anda och moral som finns på anläggningen.
Att följa de gällande regler som finns anslagna i stallet.
Att bära godkänd hjälm vid all ridning/körning.
Att under ridning utanför anläggningen ta hänsyn till allemansrätten, markägare och
mötande fritidsfolk.
Att hålla hästen veterinärvårdsförsäkrad så länge den är uppstallad på anläggningen. I övrigt
är det upp till hästägaren att hålla sin häst tillräckligt försäkrad(liv, brand etc).
Att ha avmaskat hästen senast tre dagar innan uppstallning sker. Därefter avmaskning enligt
VBR´s rutiner med angivna preparat.

Att hålla hästen vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp enligt veterinärs ordination.
Att ansvara för att hålla rent i stallgång, sadelkammare och övriga gemensamma utrymmen.
Ev. skador på boxen utöver normalt slitage skall ersättas av hästägaren. OBS! det är ej
tillåtet att skruva/spika i boxväggarna.
Att tillsammans med övriga uppstallade arbeta helger enligt gemensamt upprättat schema
för fordring, in och utsläpp av de privatuppstallade hästarna. Schemat skall anslås i stallet
och meddelas verksamhetsledare/styrelsen. Uteblivande från schemalagd tid medför
straffavgift på 600kr/tillfälle.
Att vid behov tillkalla veterinär vid misstänkt smittsam sjukdom på häst/ponny. Tills diagnos
fastställs skall om möjligen hästen isoleras från övriga hästar enligt veterinärs ordination.
Att meddela om hästen skall lämna anläggningen periodvis. Avtalet sägs automatiskt upp
om boxen står tom mer än två månader i sträck, såvida inget annat överenskommits.
Att delta på möten eller själv ta reda på vad som informerats eller beslutats om.
Att tömma sin box inför städning/tvättning av stall.
Att vid uppmaning byta box/hage.
Att parkera bil och trailer på angiven plats.
Följa de generella regler som finns för/på anläggningen.
Övriga villkor
Kontraktsägaren måste vara minst 18 år.
Ditt förstahandskontrakt upphör om kontraktsägaren löser licens för annan klubb än VBR.
Detta innebär att uppsägning av kontraktet kan komma att ske. Vid speciella tillfällen kan
man ansöka om att behålla sitt förstahandskontrakt hos styrelsen om man under ngt år
tävlar för annan klubb med speciell orsak.
För att ha hästen uppstallad krävs att hästägaren samt de som sköter/rider hästen är
medlemmar i VBR.
Uthyrning av boxar i andra hand är tillåtet endast efter godkännande från
verksamhetsledaren och styrelsen. En skriftlig ansökan skall lämnas till verksamhetsledaren.
Ansvarsfrågor
För skada på häst/utrustning eller skada på tredje man ansvarar inte VBR i annat fall än om
denne eller dennes personal förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt.
För skada eller sjukdom på hästen som uppkommit p.g.a. vårdslöshet från VBR och dennes
personal är värden ansvarig i den utsträckning som gällande lag och gällande försäkring
täcker.
Vid stöld eller skada på utrustning eller egendom som hästägaren har förvarat på
anläggningen utbetalar VBR ingen ersättning.

VBR ansvarar inte för extra kostnader vid en eventuell isolering av stallarna p.g.a. smitta
eller smittorisk.
Uppstallningsvärden äger rätt att tillkalla veterinär om hästens behov bedöms som akut och
kontakt med hästägaren/fodervärden inte är möjlig. Hästägaren/fodervärden ansvarar för
alla kostnader som detta medför.
Kostnader för uppstallning
Se gällande prislista, bilaga 1.
Priserna gäller tillsvidare, prisändringar meddelas skriftligen en månad i förväg.
Om hästen tillfälligt flyttas från anläggningen finns möjlighet att utnyttja kallhyra under max
två månader/år.
Sommarbete
Under två månader sommartid erbjuds bete i begränsad omfattning.
Fri tillgång till anvisad beteshage, minst två hästar/hage.
Tillgång till anvisad box.
Tillgång till sjukhage för skadad/sjuk häst i det fall detta ordinerats av veterinär.
Hästägaren ansvarar själv för all skötsel av hästen.
Samtliga rasthagar vilar och får ej utnyttjas under denna period.
Foder ingår ej, i mån av tillgång kan grovfoder köpas av VBR.
Betalning av stallhyra
Boxhyran betalas utan anmodan senast den 28:e i varje månad. Vid försenad betalning
tillkommer dröjsmålsränta med 12% och en kravavgift på 50kr.
Om hyran ej är VBR tillhanda senast en månad efter förfallodagen, sägs kontraktet upp
automatiskt och hästen skall vara utflyttad inom 10 dagar från det att kontraktet sagts upp.
VBR har rätten att driva betalningsärendet vidare till inkasso.
Uppsägning av avtalet
VBR har rätt att säga upp avtalet enligt ovan angivna punkter. Uppsägningstiden är två
månader från bägge parter. Avtalet upphör att gälla vid månadsskifte som inträffar närmast
efter två månader från uppsägningen.

Till detta avtal medföljer bilaga:

Prislista(bilaga 1)

Kontraktsägare och alla som rider/sköter hästen förbinder sig att följa detta avtal.

Ort och datum

____________________________________

__________________________________

Representant VBR/namnförtydligande

Kontraktsägare/namnförtydligande

_____________________________________

__________________________________

Målsman/namnförtydligande

Hästägare/namnförtydligande

(om kontraktsägare ej är fyllda 18år)

(om annan än kontraktsägare)

