Avtal försäljning/träning av häst

Vibys Islandshästar HB
Sörgården

Hästens namn:
Född:
Härstamning:
Färg/tecken:

732 95 Arboga
0589-12185, 17222, 15227
Anna 0708-165915
Elin 07088-12183

Försäkring/Var/Hur:

anna@vibysislandshastar.com

Hästen lämnad den:

elin@vibysislandshastar.com
www.vibysislandshastar.com

Ägarens namn:

org.nr. 969656-9012

Gatuadress:
Postadress:
Telefon hem:

Arbete:

Mobil:

Mailadress:
Försäljning första månaden kostar minst 3500 kr. Månad två och framåt enligt alternativet som är valt.
Alternativ 1
2000 kr/månad och 10 % av försäljningsbeloppet samt att vi får använda hästen i vår verksamhet.
Hästen står i flock på lösdrift. Hästen underhållsrids och vi annonserar samt tar emot spekulanter.
Alternativet går ej att välja under broddsäsong.
Alternativ 2
Samma som alternativ 1 förutom att hästen står på box och i egen hage. Pris 3000 kr/månad och 10%
av försäljningsbeloppet.
Alternativ 3
3000 kr/månad och 10 % av försäljningsbeloppet. Vi underhållsrider hästen, annonserar och tar emot
emot spekulanter. Hästen står i flock på löstdrift. Alternativet går ej att välja under broddsäsong.
Alternativ 4
Samma som alternativ 3 förutom att hästen står på box och egen hage. Pris 4000 kr/månad.
Träning av häst
Alternativ 5
Full träning av hästen inkl. foder och skötsel ej hovslagare, veterinärvård, avmaskningar 5000 kr/månad
Alla priser är inkl. 25% moms och första betalningen görs samma dag som hästen lämnas sen ska
betalning ske samma datum varje månad för kommande period. Priserna är per påbörjad månad.
Betalas till Vibys Islandshästar HB bg. 5622-7374.
Alternativ 1 o 2 förutsätter att hästen inom första månaden från ankomst går att använda till vår verksamhet.
Hästhållaren har rätt att närsomhelst avbryta alternativ 1 och 2 samt säga upp kontraktet om de anser hästen
för svår att sälja.
Alla avgifter ska vara betalda innan hästen hämtas från gården.
Transport till andra behandlingskliniker kan ordnas mot timersättning samt milersättning enligt ö.k.
Avmaskningar och skoning/verkning betalas utav ägaren. Avmaskningarna följer gårdens rutiner i
respektive flock.
Önskas något utöver detta betalas detta av hästägaren.
Avgifter för veterinärvård vid skada eller sjukdom betalas av ägaren likaså kostnaderna för mediciner
och sjukvårdsartiklar. Merkostad för ev uppstallning tillkommer också.
Hästägaren ska lämna försäljningshästen veterinärbesiktigad, vaccinerad, nyskodd och avmaskad. Vid avlämnandet
visar hästagaren upp hästen riden på vår ridbana så att vi kan se utbildningsnivån tillsammans med hästägaren.
Skulle det vid försäljning visa sig att hästen har reservationer för skada/sjukdom och inte kan teckna försäkring
motsvarande försäljningsbeloppet tar Vibys Islandshästar ut sin 10% andel innan hästen får åka hem. Detta om
säljaren underhållit oss den informationen.
Ort, datum

Ort, datum

Hästhållare
Anna Bergqvist eller Elin Rosdahl

Hästägare
Namnförtydligande

Försäljningshästar underhållsrids endast så priset baseras på hur hästen är när den kommer till oss så som
ägaren kan visa upp den. Självklart höjs priset om vi upplever den bättre efter ett tag hos oss.
Träningshästen bör lämnas nyskodd och fått tänderna kontrollerade någon gång under senaste 6 månaderna.
6 kg hösilage ingår/dag. Behöver hästen äta mera grovfoder för att hålla hullet eller extra kraftfoder tillkommer
denna kostnad utöver månadskostnaden.
Hästhållare ansvarar för att anläggningen är i godtagbart skick, att foder och utfodring är tillfredställande
och att ordningen på anläggningen är god.
För skador som förorsakats av hästen är hästägaren ansvarig i den mån skada inte uppkommit genom
vårdslöshet från hästhållare eller hans ställföreträdares sida.
Hästägaren ansvarar för att hästen är A1 försäkrad eller motsvarande, fullt frisk och inte har symtom
på någon smittsam sjukdom.
Om hästhållaren bryter mot avtalet har hästägaren rätt till skälig reduktion av månadskostnaden och att
omedelbart hämta hästen.
Om hästägaren bryter mot avtalet och ej inom 14 dagar efter anmaning uppfyllt dessa krav äger
hästhållaren rätt att säga upp avtalet. Hästen ska då hämtas inom 14 dagar.
All eventuell tvist efter försäljningen med reklamation av hästen står säljaren för, inte försäljningsstallet.

Vi gör så här när vi tar emot hästar:
• Ägaren veterinär besiktar hästen.
• Ägaren betalar våra avgifter utan uppmaning när hästen anländer sedan månadsvis tills
hästen är såld eller försäljningen avbryts.
• Den ska komma hit nyskodd, vaccinerad skapligt nyligen, fått tänderna raspade av duktig
tandveterinär och avmaskad eller nytaget bajsprov.
• När hästen anländer hit visar ägaren upp hästen och vi sätter gemensamt ett pris efter det
ägaren visar upp.
• Vi fotograferar och lägger ut annons på hästen ca 1 vecka efter den anlänt när vi hunnit
prova den. Annonserna görs på vår facebooksida och salusidor på facebook samt hästnet.
• Vi svara på alla frågor från spekulanter samt tar emot för provridning och skickar filmer vid
önskan om det. Det är inte alltid vi gör filmer och lägger ut offentligt.
• All kommunikation till oss sker på dagtid mån-fre mellan 08:00-19:00. Vi önskar att man inte
skickar sms eller ringer senare än dessa tider eftersom vi alltid har våra mobiler påslagna ifall
något skulle hända våra hästar som går ute på lösdrift.
• Vi underhållsrider hästen 3-5 dagar/vecka inkl. provridningar.
• Självklart marknadsför vi hästarna på det sättet vi tycker är mest lämpligt för att få den såld
och vi har ingen glädje av att saluhästarna blir kvar här för länge. Skulle häs ten efter ett tag
här kännas bättre så att priset borde höjas samtalar vi självklart med ägaren om detta. Vid
behov av att sänka priset för att få den såld kommunicerar vi det också med ägaren.
Efter att ägaren visat upp hästen har vi gemensamt kommit överens om att priset på hästen i dagsläget
är ______________________.
Övrig information:

Kontonummer för betalning när hästen är såld _______________________________________________
Vibys Islandshästar har 10 dagar på sig efter att försäljningen gått igenom att betala säljaren. Det pga
att alla avgifter måste kontrolleras samt att det ibland tar flera dagar för pengarna att komma in på vårt bg.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar en till vardera part.
Ort, datum

Ort, datum

Hästhållare

Hästägare

