
  

  

 

 

  

Olofström 

Östra Storgatan 27 

293 34 Olofström 

0454-30 14 30 

0454-999 18 (fax) 

Växjö 

Kungsgatan 13 A 

352 31 Växjö 

0470-243 30 

Bromölla 

Storgatan 38 

295 31 Bromölla 

0456-33 30 09 

Bankgiro 5590-0229 

Bankgiro klientmedel 5789-5898 

Org. Nr 556639-8441 

E-post info@centrumadvokaterna.se 

Hemsida www.centrumadvokaterna.se 

Godkänd för F-skatt 
 

Avtal om uppstallning 

Nedan angivna parter har i dag träffat följande avtal om uppstallning av häst.  

 

1. Hyresvärd: 

Namn:    Personnummer/organisationsnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort: 

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post: 

__________________________________ _____________________________ 

Bank och kontonummer/Bankgiro/Plusgiro: 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Hyresgäst: 

Namn:     Personnummer: 

__________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort:  

__________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post:   

__________________________________ _____________________________ 

 

3. Häst:  

Fullständigt namn:   Kön: 

__________________________________ _____________________________ 

Födelsedatum:   Chip/frysmarkering:  

__________________________________ _____________________________ 

Passnummer:    Ras och färg: 

__________________________________ _____________________________ 

Kännetecken: _______________________________________________________________ 

 

Hästen är försäkrad i följande försäkringsbolag ____________________________________ 

 

Försäkringsnummer __________________________________________________________ 
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Försäkringens omfattning och belopp ____________________________________________ 

 

□ Hyresvärden har hästens pass  □ Hästägaren har hästens pass 

Stallets adress är: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

4. Avtals- och uppsägningstid 

□ Avtalet gäller fr.o.m. _______________ , t.o.m. _______________ om hästen inte avhäm-

tas när avtalstiden är slut förlängs avtalet med ______ månader i sänder på samma villkor. 

□ Avtalet gäller tillsvidare fr.o.m. _______________________ med en ömsesidig uppsäg-

ningstid om _________ månader.  

 

5. Uppstallningens omfattning 

Hyran omfattar boxplats samt följande:  

□ paddock □ ridhus □ spolplatta  □ uppbindningsplats 

□ parkering för transport □ ridbana □ sadelkammare □ foderkammare 

□ rasthage □ beteshagar □ övrigt: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. I stallhyran ingår: 

□ Fordring ____ ggr/ dygn □ insläpp  □ utsläpp □ mockning ____ ggr/vecka  

□ parkering för transport  □ täckesbyte □ övrigt ________________________________ 

□ foder (sort och daglig mängd): ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

□ strö:_____________________________________________________________________ 

 

7. Tilläggstjänster: 

□ utsläpp __________ kr/gång eller __________kr/ månad   

□ insläpp ___________kr/gång eller _________ kr/månad  

□ täckesbyte ________kr/gång eller _________ kr/månad 

□ utfodring _________kr/gång eller _________ kr/månad    

□ mockning _________kr/gång eller _________ kr/månad  

□ kraftfoder, sort:______________ antal kg:_________ pris/kg: _____________.  
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□ grovfoder, sort:______________ antal kg:_________ pris/kg: _____________. 

□ övrigt: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Betalning  

Betalning erlägges månadsvis i förskott med ___________ kronor inkl./exkl. mervärdeskatt. 

Betalning sker till ovan angivet kontot. 

 

Betalning för tilläggstjänster sker □ förskottsvis/månad □ månadsvis i efterskott. 

 

Vid dröjsmål med betalning påföres en ränta på 12% samt en påminnelseavgift om ______ kr.  

Vid dröjsmål som överstiger 14 dagar har stallägaren rätt att med omedelbar verkan säga upp 

avtalet.  

Vid utebliven betalning har hyresvärden retentionsrätt i hästen och utrustningen och har därmed 

rätt att kvarhålla hästen och utrustningen med fri förfoganderätt till dess att full betalning skett.  

 

9. Övriga avtalsvillkor och partsförbindelser 

a) Anläggningens skick 

Uppstallningsvärden skall svara för allt löpande underhåll samt tillse att anläggningen är i god-

tagbart skick samt att beställda tjänster, i den utsträckning detta avtal anger, är tillfredsställande.  

Hyresgästen får inte utan hyresvärdens tillstånd montera egen inredning.  

b) Uppstallningens omfattning 

Uppstallningsvärden äger rätt att flytta hästen till annan likvärdig box inom anläggningen. Hy-

resgästen skall om så sker omgående meddelas.  

Hyresgästen ansvarar för all tillsyn och omvårdnad av hästen som hyresvärden ej specifikt an-

svarar för enligt detta avtal.   

c) Övriga regler i stallet 

Det är hyresgästens ansvar att säkerställa att denne själv samt personer i anslutning till denne 

såsom skötare, medryttare m.m., rättar sig efter detta avtal och följer de regler som finns i stallet 

och respekterar ev. öppettider. Om reglerna inte sköts ska brytande part tillställas skriftlig an-

modan om rättelse. Om rättelse inte skett inom 14 dagar äger hyresvärden häva avtalet och 

hyresgästen ska då inom 14 dagar avhämta hästen och sin utrustning. Ingen återbetalning av 

förskottsvis erlagd hyra blir aktuell. 

d) Ridning och träning av hästen 

Ridning och träning av hästen ska ske på ansvarsfullt sätt och i enlighet med svenska ridsport-

förbundets regler. All ridning och träning sker på egen risk. 

e) Försäkring och vaccinationer 

Hyresgästen garanterar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjuk-

dom när den flyttar in i stallet. Veterinärintyg skall kunna uppvisas på begäran av hyresvärden. 
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Hyresgästen svarar för försäkring av häst och utrustning. Det åligger hästägaren att hålla hästen 

vaccinerad mot influensa enligt SvRF:s TR. 

f) Ansvar vid akut skada/sjukdom 

Hyresgästen medger att uppstallningsvärden tillkallar veterinär om hästen blir akut och allvar-

ligt sjuk och hästägaren inte kan nås. Hästägaren ansvarar för denna kostnad och hyresvärden 

ska snarast underrätta hästägaren om det inträffade.  

g) Skador 

Hyresvärden är inte ansvarig för skador på häst eller utrustning och inte heller på skada som 

häst orsakar för tredje man. Detta ansvar åvilar hyresgästen. Hyresgästen är inte ansvarig för 

normalt slitage. Uppkommer skada på häst genom uppsåt eller grov vårdslöshet från hyresvär-

dens sida är denne ansvarig i enlighet med gällande lag. 

h) Överlåtelse 

Detta avtal får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåtas eller upplåtas i andra 

hand. 

i) Tvister 

Tvister hänförliga till detta avtal ska avgöras i _________________ tingsrätt enligt svensk lag. 

j) Övrigt: 

Övriga överenskommelser mellan parterna. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vars ett.  

 

 

 

 

 

____________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 

 

 

____________________________  _______________________________ 
Signatur hyresvärd   Signatur hyresgäst 

 

____________________________  _______________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 

 


