
Oppstall ingskontrakt for HEST 

1. Mellom undertegnede —————- som leietaker og Mesna Opplevelser & Overnatting som stalleier er 
inngått avtale om oppstalling av:  
 
(Hestens navn) ————-  
 
Mor:___________________________________________ Far: _____________________________________ 
Farge: ——- 
Reg.nr: ———— 
 
Hestepass og vaksinasjonsattest følger ved oppstallingskontrakten. 

2. Oppstallingskontrakten gjelder fra ———til kontrakten blir oppsagt av en av partene. Det er en skriftlig 
oppsigelsestid på 3 måneder for begge parter. 

3. Prisen for oppstalling per måned er som følgende: 
Boksleie:	 	 kr. 1.850,-  
Fóravtale: 	 	 kr. 1.750,- (hvor av kr. 350,- MVA)  
Totalpris:	 	 kr. 3,600,- 
Som en forklaring på faktureringen, er vi av myndighetene pålagt å ta merverdigavgift for fôringsdelen, som 
faktureres leietager. Derfor har vi delt opp stall leia i boks- og fôr- avtale. 
Beløpet betales forskuddsvis hver måned til bankkonto 1503.20.21686.  
Oppstallingsprisen blir justert årlig. Eventuelle endringer trer i kraft fra 1. januar.  
Inkludert i prisen er følgende: 
- fóring 
- stell 
- plass i salrom 
- tilgang på beite, paddocker og ovalbane 
 
Stallen er åpen hele året. 
 
For hester som ikke kan gå i flokk betales et tillegg i prisen på kr 1000.- pr mnd.  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4. Stalleier står ikke ansvarlig for leietakers hest eller utstyr dersom skade eller sykdom skjer. Leietaker må selv 
sørge for nødvendig forsikring av hest og utstyr.  

5. Ved akutte sykdomstilfeller kontakter stalleier veterinær, på hesteierens bekostning. Ved andre 
sykdomstilfeller kontaktes leietaker/hesteeier først. 
 
Stalleier tar ansvar for, og sender regning på: 
- markkur 2 ganger per år, eller etter behov 
- vaksinasjon etter forskriftene. Vaksjinasjonskort leveres til stalleier ved ankomst. 
- skoing og rasping av tenner gjøres etter avtale 

6. Leietaker/hesteeier forplikter seg til å følge stallens rutiner. 

7. Klager vedrørende oppstalling og forhold rundt dette rettes skriftlig til Mesna Islandshest Senter. 

8. Hesten/e stalles opp i boks for seg selv, eller i sammen med en annen hest i stor boks, når de ikke går ute i 
flokk.  

9. Kontrakten er utstedet og undertegnet i to eksemplarer hvor hver av partene har hvert sitt. 

 

Sted: Mesna	 	 Dato ………….. 

	  

	 __________________________________ 	 	 	 _____________________________  	 	   
Mesna Opplevelser & Overnatting		 	 	 	 	 Leietaker 
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