Kontrakt ved avtale om hest på helfôr
1. Partene i avtalen
Hesteeier:
Adresse / epost:
Tlf:

Fôrrytter:
Adresse / epost:
Tlf:

2. Avtalen gjelder helfôr for:
Hestens navn:
Kjønn:
Reg. nr:

Rase:
Født:
Farge / kjennetegn:

3. Avtalens varighet / fôrperioden:
Fra dato:
Til dato:      

  kl:
  kl:   

Avtalt gjensidig oppsigelsestid er avtalt til:
Annet:
4. Oppstalling og henting / levering
Hesten skal i fôrperioden stå oppstallet ved:
Skal hesten flyttes, må hesteeier godkjenne ny stall før dette skjer.  
Ved utlevering av hesten skal transport besørges av:  
Ved tilbakelevering av hesten skal transport besørges av:  

  Eier
  Eier

      Fôrrytter
      Fôrrytter

Ansvaret for hesten ligger hos den som skal besørge frakten, fra hesten er brakt inn på
transportmiddelet og alle dører til transportmiddelet er lukket, og til hestens siste bein forlater
noen del av transportmiddelet.
5. Betaling
       Det tilkommer ingen ekstra kostnad ved fôravtalen, utover de utgifter som er        
       nevnt i kontrakten
       Utover de avtalte utgiftene, skal ............................................... betale
kr ..............................., til kontonummer:..............................................
Betalingen gjelder: ...............................................................................
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6. Forsikring
Dersom ikke annet er avtalt, er hesteeier ansvarlig for forsikring av hesten. Hesten er forsikret
i ........................................... for .................. kr. i bruksverdi-, ................ kr. i dødsrisiko- og
..................... kr. i veterinærforsikring. Fôrrytter betaler egenandel ved forsikringssaker som
oppstår i fôrperioden. Eier skal kontaktes umiddelbart dersom det oppstår en situasjon som
berører forsikringen. Kopi av forsikringspapirene skal overleveres til fôrrytter.
7. Hesteeiers ansvarsområder
Hesteeier er ansvarlig for at fôrrytter får all relevant informasjon som kan være til nytte og
glede for både hesten og fôrrytteren i fôrperioden. Fôrrytter bør især gis god informasjon om
hestens vaner og rutiner i forhold til fôring, mosjonering/trening og tilgjengelige fasiliteter.
Hesteeier plikter å opplyse fôrrytter om alle hestens eventuelle kjente skader eller sykdommer før fôravtalen inngås.
Hesteeier er ikke ansvarlig for eventuelle skader fôrrytter påfører seg selv eller andre under
fôrperioden, og fôrrytter under 18 år må ha full tillatelse fra foresatte.
8. Fôrrytters ansvarsområder og utgifter
Fôrrytter har fullt ansvar for at alle hestens behov og hensyn ivaretas, inkludert å sørge for
mat, stell og nødvendig mosjon og sosialisering i hele fôrperioden.
Fôrrytter dekker i fôrperioden alle utgifter som følger med et normalt hestehold, som stalleie,
fôr og flis, smed og nødvendig utstyr, samt andre utgifter som måtte oppstå i forbindelse med
hesteholdet.
Fôrrytter kan ikke overdra det formelle ansvaret for hesten til en tredje part uten hesteeiers
tillatelse. Barn under 16 år skal aldri overlates ansvaret for dyrehold alene, og hestens omgang med barn er i fôrperioden fôrrytters ansvar.
Fôrrytter har ansvar for eventuelle skader hesten måtte forvolde på andre dyr, mennesker,
utstyr eller materielle omgivelser.
Fôrrytter skal utvise omsorg, på alle måter opptre i henhold til norsk Lov om Dyrevelferd, og
slik gjøre sitt beste for at fôravtalen blir til glede for både dyr og mennesker.
9. Veterinær og skadebehandling
Dersom fôrrytter mistenker sykdom skal veterinær kontaktes. Er det fare for hestens liv skal
veterinær og eier kontaktes umiddelbart. Får ikke fôrrytter fatt i eier kan fôrrytter ringe
............................ på telefon ..................... Dersom vedkommende heller ikke er å få tak i,
kan fôrrytter i samråd med veterinær og eventuelle andre hestekyndige på stedet ta de
avgjørelser som er best for hestens liv og helse.
Fôrrytter har ansvar for eventuelle skader hesten måtte påføre seg selv eller andre i
fôrperioden. Dersom skader dekkes av eiers forsikring, skal denne benyttes. Betaling for
behandling av store skader som hesten pådrar seg, skal stå i forhold til hestens verdi, og være
i samråd med eier. Veterinærutgifter til vanlige småskader, vaksiner, markkurer og sykdommer
dekkes av fôrrytter.
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Fôrrytter er ikke ansvarlig for å dekke uforutsette utgifter ved behandling av slitasjeskader,
forkalkninger eller andre langtidsplager som fôrrytter ikke kjente til ved inngåelse av fôravtale.
Dersom symptomer på slike mangler/sykdommer oppstår i fôrperioden skal hesteeier bekoste
behandlingen av dette, eller fôrrytter kan velge å heve avtalen (se punkt 14). Dette gjelder
også dersom hesten viste symptomer ved inngåelse av avtalen, men partene ikke kunne
forutse at behandling eller begrenset bruk av hesten måtte påregnes.
10. Hestens helse / tilstand ved inngåelse av avtalen
      Hesten er fullstendig frisk.
       Hesten har blitt behandlet av veterinær for følgende sykdommer og skader:

Diagnose og tidspunkt:
Anvendt veterinær:
Hestens faste veterinær er ....................................... og har tlf nr .........................

       Hesten er vaksinert (spesifiser):
11. Hestens vaner og uvaner
Er hesten trygg med / vant til barn?
Spesifiser:

Er hesten trygg med / vant til andre dyr?
Spesifiser:

                              

Ja

Nei

     

Ja

Nei

Spesifiser hestens diett/spisevaner:

Spesifiser hestens mosjonsbehov / treningsopplegg:

Hestens bruksområde:
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Andre opplysninger om hesten
(dressur, kommandoer, uvaner, liker / liker ikke):

Begrensninger for bruk av hesten:

12. Utstyr
Hesten leveres med følgende utstyr:

Spesifiser utstyrets stand ved utlevering:

Fôrrytter har ansvar for forsvarlig bruk og regelmessig vedlikehold av utstyr, samt å erstatte
utstyr som blir ødelagt i fôrperioden. Normal slitasje av utstyr må påregnes.
13. Besøk
Eier forbeholder seg retten til å komme på besøk og se til hesten, både avtalt og uanmeldt.
14. Hevelse av avtalen
Dersom hesteeier har grunn til å mistenke mislighold av hesten eller de avtalte forhold, kan
denne når som helst heve avtalen, og kreve hesten og medfølgende utstyr tilbake umiddelbart.
Dersom hestens helse eller tilstand legger begrensninger for avtalt bruksområde, eller i
fôrperioden viser seg å avvike vesentlig fra de opplysninger fôrrytter gis i denne kontrakten, kan
fôrrytter velge å heve avtalen.
Ved hevelse av fôravtalen, opphører enhver løpende betalingsplikt fra det tidspunktet avtalen
ble hevet.
15. Diverse / Partene har særskilt avtalt følgende forhold:

16. Papirer
Disse papirene følger kontrakten:
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17. Underskrifter
Hesteeier og fôrrytter er enig i ovenstående punkter. Kontrakten er opprettet i ..... likelydende
eksemplarer og utvekslet mellom partene.

Sted og dato:.......................................................................................................
Hesteeier:...........................................      Fôrrytter:..............................................

...........................................................      ...........................................................
Signatur hesteeier
              Signatur fôrrytter / fôrrytters foresatte
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