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Uppstallningsavtal, i privatstallet
Mellan undertecknade parter har denna dag ingått avtal om uppstallning av häst:
Uppstallningsvärd:

Ryttarkamraterna i Finspång
Torstorps Gård, 612 34 Finspång

Hyrestagare:

_________________________________________________________________

Namn, adress och telefon:
_________________________________________________________________

Hästens namn, födelseår,
kön och signalement:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Hästens mankhöjd:

_____________ cm

Box 1 till 5

(max mankhöjd 165 cm)

Box 6 till 9

(max mankhöjd 175 cm)

Box 10 till 13 (max mankhöjd 170 cm)

1. Omfattning
Uppstallning av häst i box inklusive vatten, elkraft, 1 bal stallströ/vecka alt 13/4 (ca 7 per månad) säckar
pellets/vecka, gödseldeponi och anläggningsavgift.
I avtalet ingår:
•

Tillträde till rasthagar, ej bete.

• Tillträdde till samtliga ridbanor, ridhus samt klubbutrymmen, då lektion eller annan av värden
arrangerad verksamhet inte pågår. Hästägaren är skyldig att följa givna direktiv (tillfälliga eller
regelbundna) från värden angående anläggningens utnyttjande.
• Nyckel till stall, sadelkammare, omklädningsrum och tvättrum kvitteras ut mot en depositionsavgift på
250 kr. Nyckel är personlig och får ej lånas ut till obehörig person. Förlorad nyckel debiteras med 250
kr.
• Lunchutfodring. Detta gäller under 11 månader. Undantaget är under de 4 sommarveckor som
stallpersonalen har semester (kan variera vilka 4 veckor som gäller) samt de arbetsfria dagar enligt
kollektivavtalet som kan infalla på en vardag:
- julafton, nyårsafton, trettondagsafton samt midsommarafton
- samt helgdagar (röda dagar) (Nyårsdagen, trettondagen, Långfredagen, Annandagpåsk, 1 maj,
Kristihimmelsfärdsdagen, 6 juni, Juldagen och Annandag jul).
Dessa dagar får hyrestagaren ombesörja lunchfodring själv.
2. Uppstallningsavgift
Uppstallningsavgiften vid avtalets tecknande är___________________________kr och justeras varje
årskifte, genom beslut i styrelsen.
Sista betalningsdag står på fakturan
Om hyrestagaren inte i tid uppfyller sin skyldighet att betala hyresavgift och inte inom 1 månads efterkommande påminnelse, äger uppstallningsvärden rätt att uppsäga avtalet med omedelbar verkan. Hästen
ska då hämtas inom 1 månad efter uppsägning. Eventuella kostnader som uppkommer faktureras ägaren.
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3. Depositionsavgift
Hyrestagaren betalar en depositionsavgift motsvarande två månadshyror som ekonomisk säkerhet. Avgiften
faktureras av hyresvärden och återbetalas mot konto______________________________efter att
uppsägningstiden av avtalet löpt ut. Uppstallningsvärden har dock rätt att kvarhålla delar eller hela
depositionsavgiften tills alla eventuella skulder är betalda och eventuellt onormalt slitage på boxen är
betald av hyrestagaren. Onormalt slitage bestäms av ridskolechefen efter besiktning.
4. Uppstallningsvärdens åtaganden
Uppstallningsvärden ansvarar för årlig besiktning av stallet för att uppfylla gällande Svenska föreskrifter
inom djurskydd samt att tillhandahålla material för invändiga reparationer som orsakats av normalt slitage.
Årlig besiktningen görs av anläggningsgruppen.
Uppstallningsvärden ansvarar även för att hästen bereds en plats i en sektion av stallet med godkänd
takhöjd utifrån hästens mankhöjd.
5. Hyrestagarens åtaganden
Hyrestagaren och hästens ryttare är skyldig att inträda som medlem i föreningen vid uppstallning, samt att
följa de ordnings- och säkerhetsregler som gäller inom föreningens verksamhet.
Det åligger hyrestagaren att:
• Hästen har erforderligt influensavaccin och att hästskötarna följer ridskolechefens och/eller
Stallansvarig för privatstallets anvisningar och gör sitt yttersta för att undvika smittspridning om hästen
blir sjuk. Karantänsstall kan bli aktuellt vid sjukdom.
• Följa överenskomna stall- och ridhusregler, trivselregler som skrivs på vid inflyttning. De senaste av
styrelsen godkända Privatstallets regler är gällande och ska lämnas till hyrestagande vid signering av
avtalet.
• Se till att hästen får daglig tillsyn, att boxen dagligen mockas och att inte anlägga en hög ströbädd.
• Antal pass varierar beroende på antal uppstallande, se bilaga.
• Tillsammans med övriga hyrestagare, enligt överenskommet arbetsschema ansvara för utfodring, in- och
utsläpp till och från hagar samt daglig tillsyn av sina hästar, stall och hagarnas funktion. Arbetsuppgifterna fördelas lika mellan hyrestagarna. Arbetsuppgifterna får ej överlåtas till person som saknar
tillräcklig erfarenhet eller tillräcklig ålder (lägst 15 år) för att arbetet ska skötas säkert.
• Städa och rengöra sin box samt övriga utrymmen enligt uppstallningsvärdens städlista med beskrivning
av respektive arbetsområde.
• Då behov föreligger, underhålla och reparera sin rasthage. Se till att elen fungerar till sin hage.
Eventuell boxhage som används tillfälligt ska mockas dagligen av den hästägare som utnyttjar den.
• Endast förvara foder inom anvisad yta på skullen alternativt på logen om storbal med hö används.
• Vara aktsam om stallet och dess utrustning samt att ansvara för reparation av utrustning eller rasthagar
som gått sönder på grund av ovarsam hantering, onormalt slitage eller annan skada som kan utgöra en
akut risk för hästar, personal eller anläggningen. Felfritt väggmaterial som sparkas sönder räknas som
onormalt slitage. Om hyrestagaren eller personer som företräder denne, bryter mot avtalet, äger
uppstallningsvärden rätt att häva avtalet. Se kapitel 7.
• Vara en god ambassadör för klubben
6. Ansvar
Uppstallningsvärden ansvarar inte för skada på häst eller utrustning, i annat fall än då han förfarit uppsåtligt
eller grovt oaktsam. För sådan skada som uppkommit på grund av vårdslöshet från värdens sida, är denne
ansvarig i den utsträckning som gällande djurskyddslagen anger eller gällande försäkring täcker.
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Uppstallningsvärden ansvarar för att besikta eventuellt slitage, eventuella skador och städning efter avtalets
upphörande.
Hyrestagaren ansvarar för skada eller onormalt slitage som förorsakats av hästen, i den mån skadan inte
uppkommit genom grov vårdslöshet från uppstallningsvärdens sida.
Hyrestagaren ansvarar för skada eller kostnader som förorsakats av att dennes nyckel förekommer, hamnat
i orätta händer eller om lokaler lämnas olåsta.
Den som sist lämnar anläggningen på kvällen ska se till att anläggningen (ridhus, ridbana och privatstall) är
låst och släckt. Lamporna på parkeringen utanför privatstallet ska vara tända
7. Avtalets löptid och upphävande
Avtalet gäller från och med nedanstående datum. Uppsägningstiden är 2 månader och löper från
nästföljande månadsskifte. Box och foderutrymme ska lämnas mockat och rengjort. Nyckeln återlämnas till
uppstallningsvärden när uppstallningen upphör.
Boxen får inte hyras ut i andra hand utan uppstallningsvärdens medgivande.
Om hyrestagaren, eller personer som företräder denne, eller uppstallningsvärden bryter mot
bestämmelserna i detta avtal, kan avtalet av andra parten omedelbart hävas. Uppstallningsavgift ska erläggs
under den tiden som hästen står kvar på anläggningen. I sådant fall åligger det hyrestagaren att senast 1
månad efter uppmaning, hämta hästen.
Vid hästs eventuella frånfälle tillämpas som uppsägningstid 2 veckor från frånfälledatumet.
Medlemsavgift erläggs på årsbasis och återbetalas inte vid eventuell uppsägning av boxplats.
Medlemskapet (faktureras på årets första uppstallningsfaktura). Om inget annat meddelas ridksolechefen
faktureras ett seniormedlemsskap .
8. Övriga villkor:
Följande bilagor är gällande tillsammans med detta avtal. Bilagorna är alltid gällande med senast beslutad
revision. Uppstallningsvärlden ansvarar för att senaste utgåvan finns tillgänglig.
Bilaga 1 till uppstallningsavtal privatstall, Stallpass i privatstallet RKF
Bilaga 2 Privatstallets regler
Bilaga 3 Trivselregler privatstall
Bilaga 4 Medlemsuppstallning – riktlinjer
Bilaga 5 Ridhusregler
Man har rätt att behålla sin box under 3 månader när man aktivt letar häst. Annan tid kan överenskommas
med uppstallningsvärden. Då betalar man enbart kallhyra. Arbetsinsatsen i form av stallpass ska dock
göras.
Vid in/uttag av hästar ska hjälm och handskar användas. Kedja ska finnas tillgängligt på grimskaftet.
Hästen ska kunna gå med andra hästar i hagen och egen hage kan ej garanteras. Hästen ska kunna ledas av
alla till och från hagen.
Finspång den

-

-

_________________________________

___________________________________

Uppstallningsvärd

Hyrestagare
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