Avtal Bete/Inackordering
Betesupplåtare
Org.nummer
Mail
Telefon

Sida 1(2)

Aspegården
662010-1136
maria@clover.se christer@aspegarden.se
070-3994061 (Maria)
070-2516501 (Christer)

Hästägare
Person/Org.nummer
Adress

Telefon (mobil)
Häst namn och
regnummer
Ras
Kön
Född
Betets belägenhet

Betet är beläget på eller invid fastigheten Törnevik 1:11 i
Kinda kommun.
Nyttjanderätten innefattar inte ensamrätt till markområdet
utan anvisar endast det område där upplåtaren kommer att
ta emot beteshästar.

Upplåtelsetid

Avtalet gäller från den

______/_______2017
och gäller tillsvidare med 1 månads uppsägningstid räknat
från månadsskifte.

Aspegården
Törnevik, Övre Aspegården, 590 46 Rimforsa

Sida 2(2)
Avgift

Sommarbete 500 kr/mån. Lösdrift inklusive grovfoder
1000:-/månad. Ersättningen betalas månadsvis i förskott.
Vid dröjsmål med betalningen utgår ränta enligt räntelagen.
Betalning görs till BankGiro 5050–1451

Vatten

Upplåtaren svarar för att hästarna har tillgång till tjänligt
vatten.

Beteskaraktär/
skötsel

Betet består av vall (kulturbete) eller skogsbete. Upplåtaren
svarar ej för att det föreligger erforderlig mängd bete. Om
betesbrist skulle uppstå skall hästägaren informeras varvid
hästägaren äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar
verkan. Erlagt avgift för återstående betesperiod skall då
återbetalas. Vid behov av putsning av betet svarar
upplåtaren för detta.

Stängsel

Upplåtaren svarar för att stängsel i hagen/hagarna är i
fullgott skick: Betet är stängslat med elstängsel Hästägaren
har besiktigat hagen/hagarna/stängslet och godkänt dess
skick.

Tillsyn

För den dagliga tillsynen (kontroll att hästen verkar frisk och
oskadad) svarar upplåtaren. Extra tjänster såsom in/utsläpp i samband med hovslagare eller liknande
debiteras med 200:-/tillfälle. Övriga tjänster 500:-/timme.
Det åligger hästägaren att meddela upplåtaren om hur
hästägaren kan nås.

Försäkring

Hästen är försäkrad i försäkringsbolaget:

__________________________
Hästägaren innehar gällande ansvarsförsäkring. Upplåtaren
innehar gårdsförsäkring i Agria.
Särskilda villkor

Hästägaren är medveten om att hästen kommer att
sambeta med andra hästar i flock.
Hästen ska vid betessläppningen vara avmaskad/tagit
träckprov. Upplåtaren äger rätt att begära att hästen
avmaskas/träckprov tas under betesperioden på
hästägarens bekostnad. Hästägaren står för samtliga
driftskostnader i samband med hästhållningen.

Övrigt nyttjande

Utöver betet har hästägaren under betesperioden tillgång
till: Belyst ridbana samt olåst förvaringsutrymme.

Hävande av avtal

Om hästägaren eller upplåtaren i väsentligt avseende
bryter mot bestämmelserna i detta avtal/ordningsreglerna
kan avtalet av andra parten omedelbart hävas.

_______________________
ort och datum
_______________________
Betesupplåtare

______________________
Hästägare

