Träningsavtal försäljningshäst
Louise Löfgren
Orgnummer 969767-2039 Företaget innehar F skattsedel

Häst:_____________________________________________
Reg nummer:___________________________________
Tack för att du valt att lämna din häst till oss för försäljning.
Priset är för din häst är 5500:- plus moms per månad. Vi erhåller även 10% av
försäljningssumman. Hästens rids ca 4-5 dagar i veckan, och det är viktigt att veta att din
häst inte är på träning utan till försäljning vid ridningen. Självklart rids din häst ordentligt.
Försäljningshästarna rids även utav vår personal till skillnad från träningshästarna som bara
rids av Louise.
När din häst kommer till oss är det viktigt att den är i ”försäljningsskick” dvs, har kondition
och muskler, inte är spänd eller stressad. Vi rekommenderar annars att du först lämnar din
häst 1 månad på träning, 7000:- plus moms. Louise avgör om hästen inte är i
försäljningsskick. Skoning och ev. veterinär kostnader ingår inte i priset. Vi kan erbjuda
skoning. Det är viktigt att du berättar hela din hästs historia, om någon tidigare inträffat som
nya köparen bör veta. Allt information är lätt i dag att googla sig fram till så det är viktigt att
vara ärlig. När din häst kommer till oss vill vi rida den ca 5-7 dagar innan vi lägger ut den till
salu, vi är mån om att lära känna din häst och vill veta vad det är för typ av häst vi säljer. Vi
skriver en text om din häst och tar bilder och annonserar på vår hemsida, facebook och
hästnet. Vi pratar om priset tillsammans men säljaren har såklart största åsikt om priset. Är
inte din häst såld efter tre månader har vi en ny diskussion om priset och annons texten. Du
binder inte upp dig på någon tid hästen måste vara hos oss. Det är viktigt att du inte har
några egna annonser under tiden din häst är hos oss utan att det är Louise & Stjani
Islandshästar som säljer hästen.
När din häst kommer till oss ska den vara vaccinerad rätt och försäkrad. Din häst är hos oss
på ditt eget ansvar. Din häst skall vara helt frisk från sjukdomar och inte de senaste tre
veckorna varit kontakt med några hästar som visat tecken på sjukdom. Din häst kommer gå
med andra hästar om inte något annat är överenskommet. Egen hage går i första hand till
hingstarna. Vi utfodrar alla hästarna med bra hösilage. Vill du att din häst ska äta kraftfoder
tar du med det själv. När hästen säljs skall inte skoningen vara länge än 5 veckor, annars står
säljaren för en ny skoning av hästen.
Vi tar hand om hela försäljningen med kontakt med kunden, provridning och
veterinärbesiktning. Säljaren står för veterinär besiktningen, köparen står för röntgen eller
andra övriga undersökningar.
Namn:________________________________

Mail:_____________________________

