Kontrakt TILRIDNING/TRENING
1.

Mesna Opplevelser & Overnatting (Mesna) forplikter seg til å trene og håndtere hesten på forsvarlig vis. Mesna har
ansvar for rengjøring av stallplass, samt fôring som blir utført av personer bemyndiget av Mesna.

2.

Utgifter i forbindelse med skoing, desinfisering av hest og utstyr (obligatorisk), markkur, ødelagt utstyr under treningen,
rasping av tenner, vaksinering, veterinær og annen førstehjelp tilfaller hesteeier og blir fakturert i tillegg til den faste
månedlige prisen. Hesteeier må selv holde hest og utstyr forsikret. Mesna fraskriver seg alt ansvar for dette.

3.

Oppdages sykdom eller skade på hest kan Mesna tilkalle veterinær på hesteeiers regning.

4.

Det avtales at hesteeier betaler kr. 5500 (+mva) for tilridning/trening hver måned. Dette inkluderer boksleie, fôring og
trening. Beløpet betales forskuddsvis, den 1. hver måned. Eventuelle privattimer/instruksjon utover dette betales i tillegg
av hesteeier iflg. Mesna´s prisliste.

5.

Alle utestående krav vedr. hesten skal være betalt før hesten kan avhentes - til kto. 15034226137

6.

Ved manglende betaling av 2 -to- forfalte månedsleier har Mesna rett il å selge hesten for å dekke påløpte kostnader.

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-.

Denne kontrakt trer i kraft fra ______________________
og gjelder __________________________________ (hestens navn) ___________________________________ (hestens reg.nr.)

Tilridings/trenings mål: _______________________________________________________________________________________

Sted: ___________________________________

Mesna Opplevelser & Overnatting

Dato ___________________________________

Hesteier (signatur & navn i blokkbokstaver)
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Mesna Opplevelser & Overnatting

Sørmessenvegen 723, 2610 Mesnali

T +47 97 87 03 09

E-Post

info@mesna.no

URL www.mesna.no

Kontrakt TILRIDNING/TRENING
Informasjon om hest/hesteier
Informasjon om

Hesteier

Eiers navn
Adresse
Telefon privat
Telefon mobil
E-Mail

Informasjon om

Hest

Navn
Alder
Kjønn
Kjennetegn
Rase
Reg.nr.

Hesteiers signatur _____________________________________

Dato __________________ Sted ______________________
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Mesna Opplevelser & Overnatting

Sørmessenvegen 723, 2610 Mesnali

T +47 97 87 03 09

E-Post

info@mesna.no

URL www.mesna.no

