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Inackorderingssavtal för kunder med häst i Ridhusstallet / Stenholmen AB
Avtal mellan Stenholmen AB och ägaren till hästen:

............................................. f. ....................................................

reg nr: .............................……........kön............färg ……………………......Chipmärkningskod: ........................................
Ovan nämnda häst är inackorderad hos Stenholmen tillsvidare. ( Annars ange tidsperiod: ……………….....……... )
[ ] Tillsvidare inackordering i ridhusstallet. Alternativ A, enligt aktuell prislista.
[ ] Tillsvidare inackordering i ridhusstallet. Alternativ B, enligt aktuell prislista.
• Hästen får icke lämnas till / flyttas från stallet utan att informera ansvarig personal på Stenholmen.
• Hästen är inackorderad hos Stenholmen på hästägarens risk och ansvar.
• Hästen skall vara försäkrad.
Försäkringsbolag…………….........…typ av försäkring………….. försäkrings nr……........……......……
• Undertecknande av detta avtal ger Stenholmen rätt, vid akut sjukdom hos hästen, tillkalla veterinär på
hästägarens bekostnad.
• Hästen skall vara vaccinerad mot stelkramp och hästinfluensa typ A2.
• Hästägarens utrustning förvaras i sadelkammare på Stenholmen på hästägarens egen risk och ansvar.
• Uppstallningen sker i storbox och innefattar tillgång till lilla ridhuset och tillgång till horsetrainern.
• Grovfoder ( Hösilage ) ingår i hyra. Strö i form av halm ingår. Spån/papper som strö ej tillåtet.
• Extra tjänster betalas mot faktura i efterskott.
• Tillgång till oval, rakbanor, utebana och ridhallen kräver anläggningskort hos förvaltande Stiftelsen för Folkungabanan.
Ange vem som personligen skall ha anläggningskort för 2022: namn…………………………………förening:………………
undertecknande av detta avtal innebär också ett medgivande att namnet på anläggningskorts innehavaren tillåts
publiceras på av Folkungabanans vald webbplats samt vid Ridhallen.
Ridning får ske på Gerstorps vägar. Hästägaren skall ta hänsyn till markägare och omkringboende och vara medveten
om att ridning på annat än Gerstorps marker sker på eget ansvar. Vid utbildningsarrangemang och andra bokade
aktiviteter kan tillgången till ridhusen / ridbanorna vara begränsad. Vid ridning för tränare skall detta bokas med personal
på Stenholmen. Ej tillåtet att bedriva egen tränings/lektions verksamhet utan överenskommelse med Stenholmen.
• Inackorderade hästar fodras 3 ggr dagligen och har daglig utevistelse i gemensam rasthage .
• Storboxarna sköts enligt semi-permanentbädd modell och sköts av Stenholmens personal.
• Hästägarna hjälps åt att mocka hårdgjord yta utanför ingångarna i storboxarna.
• Uppstallningskostnad enligt gällande prislista. Prislista finns tillgänglig i stallet och bifogat detta avtal.
• Betalning av uppstallning sker mot faktura, ange faktura nr.
• Uppsägningstid: 2 hela kalendermånader. ( gäller ömsesidigt ). Uthyrning sker endast i hela månader.
Gerstorps den .................... 2022

................................................................
för Stenholmen AB , org nr 556938-5718

Hästägarens underskrift

……………………………………. Namnförtydligande..............................................Person nr.............................................

Adress……………………………………………………….post nr......................ort ..........................................
E-post adress.............................................................................................

Telefon..........................................Telefon arb. ............................................Mobil telefon ....................................

