Hästen ägs av Heda ridklubb med organisationsnr. 822001-0717 (och benämns i avtalet som hästägaren).
H yrestagare
Förnamn och efternamn

Gatuadress

Postnr och postort

Telefonnummer

Mejladress

Ryttare under avtalstiden

H äst
Namn

Avtalstid
År

Veckonummer

Veckonummer

Veckonummer

Veckonummer

Allmänna villkor
•

•

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Vid sjukdom med uppvisande av sjukintyg betalas hyran tillbaka.
Vid grova kontraktsbrott äger hästägaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Under hyresperioden ansvarar ryttaren och dess målsman för hästen och utrustningens skötsel samt
att ta hand om hästen efter bästa förmåga och följa anvisningar från hästägaren. Hästen stallas upp
eller går på bete hos Heda Ridklubb om inte särskild överenskommelse finns.
Hästen rids övervägande i skog och mark i sällskap av andra ryttare.
Ridning i ridhus eller på ridbana sker endast vid olämpligt väder och då efter överenskommelse med
ridskolans personal.
Lektionsridning får endast ske för ridskolans instruktörer efter överenskommelse.
Hästen rids ett normalt ridpass/dag (ca 1 timma) med en vilodag per vecka.
Om hästen hämtas i hagen så behövs alltid en hästvan medhjälpare över 16 år. Hjälm ska användas
av alla under 18 år vid all hantering utanför stallet.
Ridning och hantering av hästarna får ske mellan 07 och 20, övrig tid vilar hästarna. Ridskolan har rätt
att använda hästarna till annan verksamhet om detta vidtalas minst ett dygn innan.
Om hästen ska hyras ut till Åby nästkommande vecka så reser den kl. 11.30 på söndagen och måste
då vara tillgänglig. Denna information får hyrestagaren i god tid innan.
Kontraktet signeras och skickas via mejl till mia@ hedaridklubb.se. Alternativt signeras och lämnas
avtalet in. Avtalet ska skickas/lämnas in före avtalstidens början.

Hyresavtal

1 (2)

H yreskostnad
 1 vecka - 1200 kr
 2 veckor – 2300 kr
 3 veckor – 3400 kr
 4 veckor – 4500 kr
Hyran faktureras och betalas i förskott.
Underskrif t
Jag godkänner härmed följande hyresavtal upprättat mellan Heda ridklubb (hästägare) och mig som hyrestagare.
Kontraktet har upprättats i två exemplar och parterna har tagit varsitt.
Datum

Ort

Heda ridklubb, Maria Eriksson

Namnförtydligande

Hyrestagare

Namnförtydligande

Hyresavtal
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