Villkor och avtal för stallplats i Villa Solhagens Djurpensionat
Välkommen med din häst hos oss.
För att allt skall fungera hos oss har vi några nödvändiga trivselregler.
Du skall ha en önskan om så naturlig hästhållning som möjlig. Din häst skall vara vaccinerad
mot hästinfluensa och stelkramp.
Din häst skall vara försäkrad och din försäkring skall även täcka eventuella skador på
din häst samt skador som din häst tillfogar andra djur eller människor samt deras
egendom. Du skall också stå för kostnader som din häst kan orsaka på inredning.
Om hästarna skadar varandra och det inte går att utreda vems fel det är så delar vi kostnaderna
lika!
Om din häst blir sjuk så skall veterinär kontaktas snarast. Om vi inte anser att du sköter din
häst så kommer vi att tala med dig. Om du fortsätter att ignorera hästens behov så kommer vi
att kontakta Djurskyddsmyndigheten samt polisen. Även en anmälan till Svenska Hästar Värn
kommer att göras.
Vi ber dig att kontakta oss om något problem skulle uppstå. Är det något med stall eller hagar
som måste åtgärdas så säg till. Har man själv sönder något så ersätter man givetvis det, såsom
stallgrepar o.s.v.
Du mockar själv. Glöm ej att göra rent vattenkoppen eller hinken. Vi hjälps åt att göra rent
boxarna när det behövs. Om din häst ej dricker ur kopp får du själv fylla på hink.
Om du ger din häst kraftfoder själv se då till att inte mata de andra för att vara ”snäll.”
En tuss hö går bra.
Lägger du ut hö på marken så se till att lägga resten i boxen om den inte äter upp. Mat kostar
pengar.
Är din häst täcke blött – se till att det finns ett torrt och torka det blöta.
Vi lägger ej på blöta täcken och släpper ej ut hästar utan täcken när det är kallt och spöregnar
samtidigt.
På sommaren får du själv ansvara för att skydda din häst mot insekter.
Hovslagare fixar man själv – REGELBUNDET! Se till att hovslagaren är försäkrad. Lisbeth
Lundin är inte auktoriserad och försäkrad!
I din stallhyra ingår: hö___________kg kornkross __________, betfor___________
Vatten , el, in/utsläpp, rimlig täckesservice.
Kostnad:____________/månad att betala i förskott senast den 27:e i varje månad. 50:förseningsavgift.
Uppsägning :____________från båda parter. Då skall box vara tömd och rengjord.
Namn:_______________________________________ Datum.___________
Adress:_________________________________________________________________
Tele:____________________________Mobil___________________________________
Underskrift hästägare/fodervärd
Underskrift uthyrare
______________________________

______________________________

