Hevosen täysihoitosopimus
Valmennuskeskus Loimihaan ja alla mainitun omistajan kanssa sovitaan seuraavan
hevosen täysihoidosta:
Omistajan nimi:________________________ Puh:______________________
Osoite:_________________________________________________________
S-posti:________________________________________________________
Hevosen nimi:_________________________ Lempinimi_________________
Rokotettu:____________________ Madotettu:________________________
Yliherkkyyttä:__________________ Raspattu:_________________________
Vakuutusyhtiö:__________________________________________________
Hevosen varusteet, etenkin loimet tulee nimetä!
Täyshoitosopimuksen arvioitu kestoaika: _____________________________
Hinta: Täysihoitomaksu perusruokinnalla 1.1.2016 alkaen on 390 € /kk (sis. alv).
Lisämaksusta: Loimitus on 40 €/kk, (niiltä kuukausilta, jolloin hevosta loimitetaan).
Lisärehujen antaminen 40 €/kk, suojat tarhaan 40 €/kk, loimipesukone 2 €/koneellinen,
valjakkovarustevuokra 7 €/ajokrt, koppakärryvuokra 5 €/krt
1. Valmennuskeskus Loimihaka sitoutuu ruokkimaan ja tarhaamaan hevosen ja puhdistamaan
sekä kuivittamaan sen karsinan. Kuivikkeena käytetään turvetta. Muu kuin tallin
henkilökunta saa puhdistaa ja kuivittaa karsinan vain jos siitä on erikseen sovittu. Tällä
haluamme minimoida turvehukan. Tarhausaika on vähintään 4 h/vrk.
2. Ruokintaan sisältyy esikuivattu säilöheinä, (max. 10 kg/vrk), kaura ja Criollo Top tai Topin
sijaan kivennäistä (Hevosten Mineral Plussa). Kuivaheinästä veloitetaan lisämaksu, joka
määräytyy heinän hinnan mukaan.
3. Kengityksestä vastaa hevosen omistaja itse.
4. Mikäli hevonen sairastuu, loukkaantuu tai kuolee, ei Loimihaka ole vastuussa omistajalle
tapahtuneesta vahingosta, ellei vahingon voida todeta johtuneen Loimihaan henkilökunnan
törkeästä 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, em. kustannuksista vastaa hevosen omistaja.
5. Mikäli täysihoitohevonen rikkoo toistuvasti karsinaa tai aitauksia, on Loimihaalla oikeus
laskuttaa hevosen omistajaa kustannuksia vastaavasti.
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. Maksu maksetaan Valmennuskeskus Loimihaan tilille FI90 5539 0220 017957
kuukausittain jokaisen alkavan kuukauden 3. päivänä. Pidätämme oikeuden tarkistaa
hoitomaksun hintaa. Hinnan korotuksesta ilmoitetaan kuukautta etukäteen omistajalle.
9. Täyshoitosopimusta tehtäessä Valmennuskeskus Loimihaka perii 390 € saataviensa
vakuudeksi. Tämä vakuus maksetaan hevosenomistajalle takaisin vuokrasopimuksen
päätyttyä.
10. Mikäli hevosen omistaja ei suorita hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvia maksuja
kuluvan kuun loppuun mennessä, täyshoitosopimus päättyy välittömästi seuraavan kuun
alusta.
11. Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin
1 kk.

Allekirjoitukset: ________________________
Loimihaan edustaja

____________________________
Hevosen omistaja

