TILLÄGG TILL UTHYRNINGSKONTRAKT
för sommaruthyrning

 Hyrestagaren lovar att ha ett fullgott bete till hästen/hästarna, där hästen har tillgång till rent vatten, skydd för
starkt solsken samt ett för hästar lämpligt stängsel. (Taggtråd är ej lämpligt!)
Om hästen blir tunn i hullet, skall annat bete finnas så man kan byta hage, så hästen får tillräckligt med mat.
 Hyrestagaren skall i god tid innan hyresperioden inträder vidtala hovslagare, så en sådan finns tillgänglig för
omskoning och ev. tappskor. Hästen skall skos om var sjätte vecka och detta skall skötas av hyrestagaren. I
händelse av att hästen tappar en sko och hovslagare ej kan komma omedelbart, ersätts ej för dagar då hästen ej
kunnat brukas pga detta.
 Om hästen ni bokat av någon anledning ej kan hyras ut (tex pga sjukdom), kan i vissa fall ersättningshäst
erbjudas. Om ej ersättningshäst finnes, eller ni ej är nöjd med förslag på ersättningshäst, återbetalas inbetalad
avgift. Annan ersättning lämnas ej.
 Om ni bokat häst och ångrar er, återfås ingen bokningsavgift. Övrig avgift återfås endast vid sjukdom mot
läkarintyg. Bokningsavgift och övrig avgift kan däremot överföras på annan hyrare, under förutsättning att denne
godkännes av uthyraren.
 Hästen skall ha minst en vilodag per vecka.
 I övrigt gäller regler som står på uthyrningskontraktet. Läs igenom detta noga!

Hästen ______________________är preliminärbokad för din räkning under period_________
alltså den_________________. Man hämtar en ______dag och lämnar tillbaka en ______dag.
För att bokningen ska gälla: Läs igenom kontraktet och detta sommartillägg noga. Skriv under
kontrakten och sänd ett exemplar av vardera tillbaka till uthyraren. Det andra exemplaret behålls av
hyrestagaren. Observera att kontrakten skall skrivas under av en person över arton år, samt att
personnummer skall vara ifyllt. Sätt in bokningsavgiften____________på _______________bank,
kontonummer_________________________________snarast, dock senast den______________.
Senast en månad före hästen skall hämtas, alltså den_______________ inbetalas hälften av
återstående hyra dvs._______________kr.
Resterande avgift skall vara uthyraren tillhanda före hästen hämtas. Ta med kvitto!
Vid internetbetalning skriv______________________________i meddelandefältet.

Jag har noga läst igenom kontraktet och detta sommartillägg och samtycker till vad
däri står.

_________________________________________den_______/_________20___________.

_________________________________________
Namn

