KONTRAKT LEIE AV HEST
Ridning inntil 7 dager i
måneden. «Kvartfòr»

Ridning inntil 14 dager i
måneden „Halvfòr“

Disponerer hesten hele
måneden «Helfòr»

- Pris kr 2250,- pr mnd

- Pris kr 2700.- pr måned

- Pris kr 3500.- pr måned

- Eksklusive skoing

- Eksklusive skoing og utstyr

- Eksklusive skoing og utstyr

- Avtale for 8 måneder (se dato)

- Avtale for 8 måneder

- Avtale for 8 måneder

- Betaling skjer forskuddsvis hver

- Betaling skjer forskuddsvis hver

- Betaling skjer forskuddsvis hver

måned

måned

måned

1.

Rytteren informerer Mesna i begynnelsen av hver måned, hvilke ridedager som ønskes. Som halvfòr rytter har man rett
til ridning i to (2) helger, kvartfòr - en (1) helg pr mnd.

2.

Mesna kan ikke selge en hest det er inngått 8 måneders avtale på. Rytteren er kjent med at hesten det er inngått
leieavtale på, kan ikke lånes bort til andre, eller transporteres vekk fra gården, uten samtykke fra Mesna.

3.

Mesna står for ordinære dyrlege-utgifter (ikke stevne/kursutgifter).

4.

Rytteren rir på eget ansvar og må selv sørge for nødvendig forsikring av seg selv og evt. ustyr. Rytteren må kunne hente
hesten, sale den opp og ri den på egenhånd. Rytteren forplikter seg til å følge stallens rutiner.

5.

Avtalen løper i 8 måneder i vinterperioden (1. oktober - 31. mai) Enkelte hester kan leies ut hele året.

6.

Ved manglende betaling av 1 -en- forfalt månedsleie har Mesna rett til å avslutte kontrakten med umiddelbar virkning.

7.

Denne kontrakt er utstedt i 2 -to- eksemplarer, en til hver av partene. Kontrakten inneholder 2 -to- sider, herav denne
som side 1 -en-.

8.

Rytteren er velkommen til å delta på våre ordinære turer (2-timer, 1/2 dag og hel dag) uten tillegg i prisen. Gruppeturer
organisert av Mesna betales med ordinær pris. Ordningen bør kombineres med kurs eller privattimer.

Denne kontrakt trer i kraft fra ………………og løper til ………………… Ny kontrakt kan inngås fra 1. Oktober påfølgende
år.
Sted: Mesna

Dato : …………………….

Mesna Opplevelser & Overnatting

Mesna Opplevelser & Overnatting

Sørmessenvegen 723, 2610 Mesnali

Rytter (signatur & navn i blokkbokstaver)

T +47 97 87 03 09

E-Mail info@mesna.no

URL www.mesna.no

Kontrakt LEIE AV HEST
Informasjon om rytter/hest
Informasjon om

RYTTER

Rytters navn
Adresse og sted
Telefon privat
Telefon mobil
E-Mail

Informasjon om

HEST

Navn
Alder
Rase
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Mesna Opplevelser & Overnatting

Sørmessenvegen 723, 2610 Mesnali

T +47 97 87 03 09

E-Mail info@mesna.no

URL www.mesna.no

