Avtale om boksplass ved Tvedestrand og Åmli vgs.
Navn: _______________________________

1.

Boksplass.
a. Skal primært leies av elever ved skolen.
b. Elever som har fått stallplass har førsterett påfølgende år om ikke avtalen sies
opp.
c. Elever med egen hest går foran de som evt. leier eller har hest på fôr.
d. Hver enkelt elev har kun rett til en boksplass, med mindre det er ledig plass.
e. Søkere som ikke får plass kan sette seg på venteliste.
f. Ansatte kan søke om stallplass ved ledig kapasitet.

2.

Leiepris.
a. Leie av boksplass/beite for skoleåret 2016/2017 er kroner 1850 inkl mva. pr. mnd.
i 10 mnd.
b. Leietaker er selv ansvarlig for å holde kraftfôr og andre driftsmidler til hesten.
Grovfôret, ormekurer og strø organiseres av skolen og inngår i leieprisen.
c. Stallplass leies for et skoleår (10 mnd) av gangen.
d. Leia betales forskuddsvis.
e. Leietaker er økonomisk ansvarlig for evt. skade som hesten måtte påføre skolens
eiendom.

3.

Oppsigelse, opphør av avtalen.
a. Oppsigelsestid for begge parter er 1 mnd, regnet fra oppsigelsesdato.
b. Ved vanskjøtsel eller annet som angår hestens ve og vel kan skolen si opp avtalen
med øyeblikklig virkning, samt evt. tilkalle veterinær for leietakers regning.
c. Ved evt. tvister mellom leietakerne forsøkes dette alltid løst av leietakerne i
fellesskap, eller med stallansvarlig.
d. Dersom dette ikke fører frem legges saken frem for rektor eller den rektor
bemyndiger for endelig avgjørelse.
e. Ved oppsigelse, opphør av avtalen skal leietaker gjøre rent boksplassen og rydde
ut etter seg.
f. Leieforholdet opphører uten oppsigelsestid dersom du ikke lenger er elev ved
skolen.

Post-/besøksadr. Holt:
Landbruksskoleveien 25
4900 Tvedestrand

Besøksadresse Tvedestrand:
Lyngmyrveien 57
4900 Tvedestrand

Besøksadresse Åmli:
Skulekleiva 3
4865 Åmli

Telefon Tvedestrand/Holt:
37 19 66 50
Telefon Åmli: 37 18 50 50

E-post:
tvedestrandamli@tvedestrandamli.vgs.no
www.tvedestrandamli.vgs.no

4.

Plikter / organisering.
a. Alle leietakerne er ansvarlige for at stallen fungerer greit til felles beste.
b. Det velges en stallkontakt med vara blant leietakerne.
c. Stallansvarlig kaller inn til stallmøte en gang pr mnd.
d. Leietakerne er selv ansvarlige for at hestene får nødvendig stell hver dag. Stellet
foregår utenom skoletiden.
e. Leietaker må påberegne å være stallvakt i et visst antall helger pr skoleår.
f. Hestene skal kun slippes / luftes på anviste plasser.
g. Hestene skal luftes minst 2 timer daglig.
h. Hestemøkk skal fjernes fra asfalterte plasser og veier.
i. Leietakerne skal til enhver tid følge de instrukser som gjelder for ferdsel / bruk av
hest på skolen og områdene rundt. (se eget skriv om ferdsel med hest i Holt)
j. Leietakerne skal holde orden i og utenfor stallen.
k. Leietakere som ikke aktivt forholder seg til avtalen / regelverket kan miste
stallplassen.
l. Det er ikke anledning til å ta grovfôr bor fra stallen. (kun etter avtale med
stallansvarlig)

5.

Nødvendige opplysninger.
a. Hestens navn: ______________________________Mankehøyde:________cm
Kjønn:_________________
b. Din hest er tildelt boks nr:______________
c. Vaksinasjonsattest fra dyrlege (ikke eldre en 1 år) må medbringes når du
ankommer Holt med din hest.

Dato:___________________

For skolen:________________________________
Leietaker:______________________________

