Älmhult Linnébygdens Ridklubb
AVTAL OM TILLÄGGSTJÄNST
LINDOR/BENSKYDD
Mellan parterna har denna dag träffats följande avtal om tilläggstjänst som ej ingår i
Uppstallningsavtalet.
1. Uppstallningsvärd
Namn: Älmhult Linnébygdens Ridklubb
Org.nr: 829000-6546
Adress: Bockatorp 2, 343 90 Älmhult
Telefon: 0476- 714 46
2. Avtalsinnehavare
Namn:
Pers.nr:
Häst:
Telefon:
E-post:
3. Beskrivning av tjänst

o
o
o
o
o

Benskydd på vid utsläpp – 25 kr/tillfälle
Benskydd av vid utsläpp – 25 kr/tillfälle
Benskydd på vid insläpp – 25 kr/tillfälle
Benskydd av vid insläpp – 25 kr/tillfälle
Lindor av vid utsläpp – 25 kr/tillfälle

Hästen ska stå uppbunden vid hantering.
Beskrivning/instruktion: Tydlig beskrivning för t ex vart materiel finns, placeras efteråt
eller annat specifik uppgift.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Bokning av tjänst
Ovan beskriven tjänst är bokad enligt:

o
o
o
o
o
o

Varje vardag (ca 22 dagar per kalendermånad, ej röda dagar)
Varje måndag (ej röd dag)
Varje tisdag (ej röd dag)
Varje onsdag (ej röd dag)
Varje torsdag (ej röd dag)
Varje fredag (ej röd dag)
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5. Kostnad för tjänst
För tilläggstjänsten betalar Avtalsinnehavaren ………….. kronor per dag, alternativt (22
dagar/mån) .…………… kr per kalendermånad
Vid bokning av specifik veckodag faktureras antalet gånger för respektive månad.
6. Betalningssätt
Tjänsten faktureras per månad tillsammans med uppstallningsavgift. Vid försenad
betalning tillkommer dröjsmålsränta med f.n. 14 % och en kravavgift på 50 kr.
Om betalningen ej är ÄLiRK tillhanda senast en månad efter förfallodagen, sägs kontraktet
automatiskt upp. ÄLiRK äger dock rätt att kvarhålla hästen tills full betalning sker. I syfte
att erhålla betalning äger ÄLiRK, efter erhållen exekutionstitel (dom för bevis om
betalningsföreläggande) anvisa hästen till kronofogdemyndigheten för utmätning.
7. Avtalstid
Avtalet kan börja från den 1:a eller den 15:e varje kalendermånad och ska vara
undertecknat av båda parter två veckor innan avtalet träder i kraft.
Avtalet gäller från den _______________ till och med ___________.
8. Avtalets upphörande
Avtalet upphör _________ eller ____ dagar/veckor/månader efter skriftlig uppsägning från
Avtalsinnehavarens sida.

Älmhult den..................................

……………………………………………………………
Älmhult Linnébygdens Ridklubb

….................................................
Avtalsinnehavare
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