Prislista för inackorderingverksamhet vid Stenholmen Utbildning AB / 2018-09-01
Grundhyra uppstallning
Inackordering alt 1, Storhäst
Inackordering alt 1, Islandshäst & ponny

2350 kr / mån + fodertillägg 700 kr. Totalpris: 3050 kr
2150 kr / mån + fodertillägg 500 kr. Totalpris: 2650 kr

Inackordering alt 2, Storhäst Halvinackordering enskild box
Inackordering alt 2, Islandshäst & ponny Halvinackordering enskild box

3100 kr / mån + fodertillägg 700 kr. Totalpris: 3800 kr
2800 kr / mån + fodertillägg 500 kr. Totalpris: 3300 kr

Inackordering alt 3 Helinackordering enskild box, Islandshäst & ponny

3750 kr / mån + fodertillägg 500 kr. Totalpris: 4250 kr

Fodertillägget baseras på 50-70 % prisökning för grovfoder under säsongen 2018/2019 - kan tvingas höjas våren 2019.
I grundhyran ingår: Boxplats, in och utsläpp och fodring 3 gånger per dag helgfri vardag. Fri tillgång till hösilage som grovfoder.
Uppstallningspriset ingår strö i form av halm. Tillgång till ridvägar, ridbanor och ridhus i mån av ledigt från bokad aktivitet.
Tillgång till horsetrainer ingår alla dagar mellan 17-21. Introduktion krävs innan nyttjande.
Inackorderingar skall boka tid i ridhusen om de skall rida med tränare. I övrigt fri tillgång till ridhusen om inte bokade aktiviteter pågår. Kolla med personal på
Stenholmen. Hyran betalas mot faktura. Föregående månads förbrukning av tjänster faktureras månaden efter.
Uppstallning är bara bokningsbart i hela månader. 2 månaders uppsägningstid.
alt 1 innebär helgjourer + 4 planerade arbetspass per månad/ häst
alt 2 innebär helgjourer enligt lista ( omfattar morgonfodringar, lunchfodringar och kvällsfodringar helger )
alt 3 inga jourer och fullskötsel ink bockning alla dagar i veckan.

Alternativ sommartid ( 1 / 6 - 31 / 8 )
Inackordering sommartid
1600 kr / mån
Detta ger tillgång till box men ingen service eller foder. Med tillgång till ridhusen, ridbanor och plats att förvara sadel mm i stallets sadelkammare .
Inkluderande bete i hage på Gerstorp. Hyran betalas mot faktura. Föregående månads förbrukning av tjänster faktureras månaden efter.
Uppstallning är bara bokningsbart i hela månader. 2 månaders uppsägningstid.

Övriga tjänster - bokas och betalas månadsvis efterskott
Separat ut och insläpp ( för hingstar, samt sjukhage odyl )
Täcke på eller av ( eller benskydd eller liknande )
Täcke både av och på
Hantering i samband med veterinär / extern hovslagare / kiropraktor
Fakturaavgift vid vidare fakturering från veterinär / hovslagare / kiropraktor
Enklare hantering vid medicinering / behandling.
Skoning ( normalskoning utan brodd / snösulor eller dylikt )
Tappsko / per sko
Mockning enstakta tillfällen
Biolight per vecka

400 kr / mån
300 kr / mån
500 kr / mån
150 kr / ggr
100 kr
100 kr
1300 kr
350 kr
125 kr
700 kr

Träning och undervisning
Träning valack/sto veckopris
Träning valack/sto veckopris ex uppstallning
Träning enstakta tillfällen

1900 kr
1000 kr
300 kr

Privatundervisning
Privatundervisning 2 & 2

700 kr / 45 min
350 kr / 45 min

Prislista flockinackordering
Inackordering i lösdrift för unghästar och ston / islandshästar. ( hingstar/valacker i en flock , ungsto och avelston i en flock )
Fri tillgång på grovfoder ( hösilage) , saltsten, mineraler, vatten och daglig tillsyn.
Sommar ( maj - sept )
Sommar ( maj - sept ) Kampanjpris 5 mån

1000 kr / mån
4000 kr hela perioden

Vinter 2018 ( okt - april )
Föl i gruppbox ( jan - april )
Sto med föl vid sidan ( okt - mars )

1850 kr / mån
1850 kr / mån
2300 kr / mån

Box i samband med kastration, sjukdom eller dylikt
Verkning av unghäst

Tillägg upp till ordinarie prislista - helinackordering.
500 kr

