Hevosen täysihoito- ja koulutussopimus
Valmennuskeskus Loimihaan ja alla mainitun omistajan kanssa sovitaan koskien seuraavaa
hevosta, jonka nimi on:________________________________________________
Omistajan nimi:_____________________________ Puh:_____________________
Osoite:_____________________________________________________________
Sähköposti:_________________________________________________________
Hevosen passi luovutetaan Loimihaalle koulutuksen ajaksi.
Rokotettu:___________________ Madotettu: ______________________________
Raspattu:_____________________ Muuta:________________________________
___________________________________________________________________
Vakuutusyhtiö:_______________________________________________________
Hevosen varusteet (tuntomerkit):_________________________________________
___________________________________________________________________
Täysihoito-/koulutussopimuksen arvioitu kestoaika:__________________________
1. Valmennuskeskus Loimihaka sitoutuu ruokkimaan, loimittamaan ja tarhaamaan sekä puhdistamaan
ja kuivittamaan koulutettavan hevosen karsinan. Kuivikkeena käytetään turvetta.
2. Ruokintaan sisältyy esikuivattu säilöheinä (enint.10 kg/vrk), kaura, Criollo Top tai Hevosten Mineral
Plussa. Muiden lisäravinteiden hankinnasta vastaa hevosen omistaja, mutta toivomus on, että
ruokinta olisi mahdollisimman yksinkertainen. Kuivaheinästä veloitetaan lisämaksu 50 €/kk.
3. Loimihaka sitoutuu antamaan hevoselle ajo-opetusta hevosen iän ja taitotason huomioiden
vähintään 4 kertaa viikossa. Etenemisestä raportoidaan viestein, kuvilla ja videopätkillä.
4. Kengityksestä vastaa hevosen omistaja itse. (Mahdollista pyytää Loimihaan edustajia tilaamaan
tallin käyttämiä kengittäjiä.)
5. Mikäli hevonen sairastuu, loukkaantuu tai kuolee, ei Loimihaka ole vastuussa omistajalle
tapahtuneesta vahingosta, ellei vahingon voida todeta johtuneen Loimihaan henkilökunnan
huolimattomuudesta. Omistajan toivotaan vakuuttavan hevosensa, jolloin tästä vakuutuksesta
haetaan ensisijaisesti korvausta kustannuksiin, joita aiheutuu vahingoittuneen hevosen hoidosta ja
varusteiden korjaamisesta. Mikäli hevosella ei ole vakuutusta, sairaus
kustannuksista vastaa hevosen omistaja.
6. Hevosen hoitotoimenpiteistä ja lääkinnästä päättävät Loimihaka ja omistaja yhdessä. Hevoselle
voidaan tehdä omistajaa kuulematta ähkyleikkaus tms. suuri, nopeaa päätöstä edellyttävä
toimenpide, joka saa maksaa enintään ________€.
7. Valmennuskeskus Loimihaka laskuttaa omistajalta matolääkkeet ja muut hevosen mahdollisesti
tarvitsemat lääkitykset.
8. Mikäli täysihoitohevonen rikkoo toistuvasti karsinaa tai aitauksia, on Loimihaalla oikeus laskuttaa
hevosen omistajaa kustannuksia vastaavasti.
9. Ajokoulutusmaksu sisältäen hevosen täysihoidon maksaa 720€/kk(sis. alv). Maksut maksetaan tilille
Valmennuskeskus Loimihaka tilinro FI90 5539 0220 017957
10. heti koulutusjakson alussa ja sen jälkeen kuukausittain jokaisen alkavan kuukauden 3. päivänä.
Pidätämme oikeuden tarkistaa hoitomaksun hintaa. Hinnan korotuksesta ilmoitetaan kuukautta
etukäteen omistajalle.
11. Mikäli hevosen omistaja ei suorita hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvia maksuja kuluvan
kuun loppuun mennessä, sopimus päättyy välittömästi seuraavan kuun alusta. Mikäli hevonen jää
talliin ja maksut ovat olleet maksamatta 2 (kahden) kuukauden ajan, Loimihaalla on oikeus sen
enempää omistajaa kuulematta myydä hevonen julkisella huutokaupalla ilmoitettuaan asiasta ensin
omistajalle. Mikäli saatu hinta ylittää Valmennuskeskus Loimihaan ja muiden asianosaisten saatavat,
tilitetään erotus omistajalle.
12. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kk.
Allekirjoitukset: ________________________
Loimihaan edustaja

____________________________
Hevosen omistaja

