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Hyresavtal 

Avtalet gäller hyra av boxplats utan tillsyn av häst.  

Nedan angivna parter har denna dag ingått följande avtal om hyra av boxplats.  

 

1. Parter 

Hyresvärd 

Namn/firma:  ______________________________ Pers.nr/org.nr: _____________________________  

Adress: ___________________________________ Postnr: ____________ Ort: ___________________  

Tele.nr: __________________________________ E-post: ___________________________________  

Lokalens adress: ____________________________________________________________________  

   

Hyresgäst 

Namn/firma:  ______________________________ Pers.nr/org.nr: _____________________________  

Adress: ___________________________________ Postnr: ____________ Ort: ___________________  

Tele.nr: __________________________________ E-post: ___________________________________  

Häst: _____________________________________________________________________________  

     

2. Hyrans omfattning  

Hyran innefattar uppstallningsplats för häst i box såsom tillgång till gemensamma utrymmen.  
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3. Gemensamma utrymmen 

Gemensamma utrymmen som ingår i upplåtelsen är följande (kryssmarkeras). Dessa utrymmen får 

disponerad enligt de regler som bestäms av hyresvärden.  

 Sadelkammare 

 Foderkammare 

 Loge 

 Ridhus 

 Paddock  

 Rasthagar 

 Parkering 

 Övrigt 

 

4. Hyrestiden 

Hyrestiden löper tills vidare från och med den______________________  

 

5. Uppsägning  

Hyresgästen kan säga upp hyresavtalet till månadsskifte som inträffar minst ____ månader från 

uppsägningen.  

Hyresvärden har motsvarande uppsägningstid på minst nio månader om hyresförhållandet varat längre 

än nio månader. I annat fall har hyresvärden tre månaders uppsägningstid. En uppsägning ska ske 

skriftligen för båda parter.  

 

6. Hyra 

Hyresgästen ska betala ________ SEK/mån, moms ingår med _________ SEK per månad.  

Utöver hyran ska hyresgästen även betala för:  

 Foder, mängd och sort: ________________________________________________________ 

 Strö: _______________________________________________________________________ 

 Övrigt: _____________________________________________________________________ 
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7. Hyrans betalning 

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Vid försening 

med betalningen har hyresvärden rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen och ersättning för andra 

kostnader som beror på förseningen. Försening med hyrans betalning kan även göra att hyresrätten 

förverkas.  

 

8. Försäkring 

Hyresvärden ska ha byggnaden brandförsäkrad och i begränsad omfattning försäkring för 

byggnadsinventarier.  

Hyresgästen ska ha sina saker och hästar försäkrade samt hålla ansvarsförsäkring.  

 

9. Hyresvärdens ansvar 

Hyresgästen har allt ansvar vad gäller omvårdnad och tillsyn av den uppstallade hästen.  

Hyresgästen har även ansvar för personer som medryttare, skötare och gäster, så att de också följer 

detta avtal och andra förhållningsregler.  

 

10. Lokalens användning och skick 

Hyresvärden har det löpande ansvaret för underhåll av boxen och de gemensamma utrymmena. 

Hyresgästen har, endast med hyresvärdens tillåtelse, rätt att sätta upp egen inredning i lokalen.  

Hyresgästen har enbart rätt att förvara foder och utrustning på av hyresvärden anvisad plats.  

Hyresgästen svarar bara för skador som är orsakade av oaktsamhet och som inte kan klassas som 

normal förslitning.  

 

11. Gödselhantering  

Det är;  

 Hyresvärden  

 Hyresgästen  

som har ansvaret för att gödslet töms och förvaras enligt gällande myndighetsregler. Gödslet ska 

förvaras på av hyresvärden anvisad plats.  
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12. Övriga villkor 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

13. Tvist 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska bedömas enligt svensk lag och slutligt avgöras 

genom förfarande i allmän domstol 

 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. Avtalet får inte utan särskilt 

medgivande överlåtas.  

_________________________  _____________________________  

Ort och datum   Ort och datum  

 

__________________________  ______________________________  

Hyresvärdens namnteckning   Hyresgästen namnteckning 

 


