Kungsberga Ridskola
Kungsbergavägen 44, 17997 Färentuna
www.kungsbergaridskola.se

Telefon, mobil: 0706-406 398
info@kungsbergaridskola.se

Kontrakt för Uthyrning av Häst - 2020
(Sida 1 av 2)
(Fyll i informationen nedan)
Hästens Namn

Datum

Ansvarig hyrare,
Namn:
Personnummer(avser myndig ansvarig):
Adress:
Mobil:
Allmän Information
Hästarna hyrs ut till er under våran hästförsäkring. Vi ser till att hästarna är i god kondition vid
uthyrningstillfället och normal ridning ska säkerställa att hästens kondition är den samma efter
eran hyrning.
I hyran ingår även utrustning till hästen: Sadel, träns, grimma, grimskaft och eventuella
hjälptyglar och benskydd.
Hästarna kan hämtas tidigast Klockan 9.00 första hyresdagen, och återlämnas senast klockan
19.00 den sista hyresdagen.
Kostnad för hästhyra, per helg:
● Stor häst o ponny: 900:Information angående uppstallning på ridskolan
Hästen hyrs ”hemma” på ridskolan. Då står beten, vatten, stall och ridanläggning till ert
förfogande. Dom allmänna villkoren gäller när eran häst står ”hemma”, och ansvaret för hästens
välfärd är ert. Ridning får endast ske på ridskolans utebana, ridhus och vallar.
Allmänna villkor:
●

Om barn hyr häst måste en hästvan vuxen finnas tillhands under hela perioden - vuxen
ansvarar för hästhanteringen och säkerheten.

●

Korrekt användning av utrustning så tryck och skavsår undviks
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●

Korrekt skötsel utav utrustning för att förebygga skador på dessa. Om skador
uppkommer på grund utav vårdslöshet måste detta ersättas

●

Max 2 timmars ridning per dag, uppdelat i två ridpass. Vid varmt väder delas passen upp
på tidig morgon och sen kväll.

●

All ridning ska ske så att hästen ej skadar sig, galoppera ej på halt, ojämnt underlag.

●

Hoppning får ske under max 1 pass under hyresperioden och höjden på hindren får ej
vara mer än ryttare och häst kan klara av. Hoppning ska ske under sakkunnig ledning.

●

Om hästen skadar sig, visar beteende på att vara sjuk eller övrigt som gäller hästens
välfärd måste ridskolans personal kontaktas omedelbart för åtgärd.

Betalning och bindande anmälan
Anmälan av hästhyrning är bindande då detta kontrakt underskrivs utav er.
Jag godkänner detta Kontrakt och gör en bindande anmälan för ovanstående period/er och
häst/ar:
Signatur:

______________________________________________________________________

Namnförtydligande:

_______________________________________________________________________

