
 

LEIEAVTALE 

Hestens navn: _________________________________________________Født: ____________  

Leietaker:_________________________________________E-post:_______________________ 

Adresse:__________________________________________Telefon:______________________ 

Tidsrom: ____________________________  

Vilkår: 

Transport:  
Frakt av hest til og fra utplasseringssted, besørges og bekostes av leietaker. 
Ved retur av hesten før avtalt tid, dekker fòrverten transporten til nytt plasseringssted 
eller hjem til Kvistli. Eier må ha minst 14 dagers varsel dersom omplassering ønskes.  

Stell:  
Hesten skal komme tilbake i godt hold, og den skal være godt muskelsatt.  
Hesten skal også være i god form, med tilfredstillende kondisjon.  
Man, hale og pannelugg skal ikke klippes. Markkur må gies av forvert i januar måned.
( Ivomec, eller lignende) 
Hesten skal revaksineres.( se hestepass) Hesten skal skoes hver 6.-8. uke.  

Utgifter: 
Utgifter til vaksiner, medisiner, markkur og hovslager dekkes av leietaker.  
Skader eller sykdom på hesten som oppstår under leieperioden og som krever 
veterinær, betales av leietaker.  
En og samme behandling som koster over kr. 4000,- dekkes av eier. Dette gjelder ikke 
dersom ikke leietaker har opptrådt uaktsomt og er årsak til sykdom eller skade.  
NB! Vi ber om at eier underrettes om større skader oppstår. 
 
Hestepass:  
Vi sender med hestepass.  
Om dette ikke returneres eier etter endt leieperiode, så påløper det en erstatningssum 
på kr.1500,-  



Forsikring hest: 
Fører skader eller ulykke til hestens død, er hesten forsikret igjennom kr. 3000,- betalt til 
eier.  
Leietaker står derfor uten erstatningsansvar, om hesten dør i leieperioden. 
Dette gjelder ikke om det er leietaker som har opptrådt uaktsomt eller vært grunn til at 
hesten blir syk eller utsatt for fare. 
Skader på 3.person eller 3. pers.- eiendeler er leietakers ansvar og dekkes av han / 
henne.  
Fòrverten anbefales å tegne egen personskade/ livsforsikring, og i tillegg forsikre seg 
mot skader på 3. person.  

Framleie: 
Det er ikke lov å leie ut hesten videre til annen enn den som står som leietaker på 
kontrakten, dersom ikke annet er avtalt med eier av hesten.  
Leietaker står i tilfelle ansvarlig for eventuelle skader som oppstår ved framleie av 
hesten.  

Utstyr:  
Hesten levers alltid ut med grime og leietau. Alt annet utstyr til hesten skal holdes av 
leietaker. 
Etter nærmere avtale kan nødvendig utstyr leies. Leietaker er ansvarlig for å levere 
tilbake  
utstyret i god stand, evt. ødeleggelser må erstattes av leietaker.  

 Leie av komplett sal kr. 1000,-            
 Leie av komplett hodelag kr. 300,-  

Sum å betale: ____________                           Betalt: ____________ 

Dato: ____________  

  _________________________________                                 _____________________________            
Kvistli Islandshester                                                                 Leietaker               



Orientering om forsikringsforhold ved Kvistli Islandshester og hva kunden 
selv må sørge for: 

Kvistli Islandshester opptrer i tråd med Hestebransjens verdigrunnlag og følger lover og 
forskrifter.  
Kvistli Islandshester har innført HMS og Kvalitetssystem på sine tjenester.  
Vi er godkjent hestevirksomhet gjennom Matmerk, og oppfyller kravene i Bransjestandard Hest. 
Vi har våre forsikringer i Gjensidige. Vi har ansvarsforsikring på våre tjenester.  
Dette vil si at skader som måtte oppstå blir dekket når det kan vises til at senteret har handlet 
uaktsomt og ikke ellers.  
Ramler du av en hest og skader deg og vi som ansatte ikke har handlet uaktsomt  
( eks. en hest snubler, skvetter litt til siden, blir skremt, stukket av insekt, løper litt fortere enn du 
gir beskjed om, osv.) får du ikke erstatning.  

Den som ønsker å leie hest anbefales å tegne egen ulykke/ fritidsforsikring.  
Undersøk hva forsikringen din dekker.  

Ansvar og egenerklæring Leietaker: 

Ridning er forbundet med en viss risiko. Om man deltar i organisert ridning eller leier hest fra en 
virksomhet skal man dessverre måtte regne med at det skjer ulykker.  
 
Med «aksept av risiko» menes at den som velger å delta er innforstått med at han/hun har satt 
seg selv i en situasjon hvor man har aksepterer at det er en risiko for å bli påført skade og varige 
mén. ( i verste fall død) 
Man aksepterer da samtidig at eventuelle skader kan føre til et økonomisk tap for seg selv.  
Det er blant annet slik at om skaden skyldes rytteren selv så vil ikke ridesenteret være ansvarlig. 
Dette gjelder også dersom man deltar på en aktivitet som er ekstra risikofylt.  
 (hopping av hinder, galoppløp, ri barbak, bak-frem, gymkhana, passløp, leie hest uten guide og 
eller ha fòrhest på vinteren.) 
 Dersom hester leies ut  på fòr og til aktiviteter som innebærer særskilt risiko med fare-frekvens 
eller skadeomfang, er det nærliggende å anse at rytteren har akseptert en særlig risiko.  



EGENERKLÆRING (Leietaker må skrive under) : 


Jeg leier denne hesten av egen fri vilje, og anser meg selv skikket til å håndtere hesten. 
Hesten er prøvd og besiktiget og funnet i orden av leietaker. 
Jeg aksepterer at det kan være en risiko å leie hest på fór. 
Med «aksept av risiko» menes det at jeg som leietaker er innforstått med at jeg har satt 
meg selv i en situasjon hvor jeg har aksepterer at det er en risiko for å bli påført skade 
og/eller varige mén.( I verste fall dødsfall) 
 
-Jeg aksepterer også at eventuelle skader kan føre til et økonomisk tap for meg selv.  
-Jeg skal alltid bruke hjelm når jeg sitter på hesten.  
-Jeg vet at det er forbudt å røyke under ridning.  
-Jeg kommer ikke til å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.  
-Jeg vil varsle hesteeier om jeg har skader eller sykdommer som kan påvirke min 
rideevne, og om jeg tar medisiner.  
-Jeg har selv alt ansvar for skader forårsaket av meg på grunn av min uforsiktighet eller 
unnlatelse av å følge instruksjoner.  
-Jeg er ansvarlig for å ikke sette hesten i situasjoner som den ikke takler. 
-Jeg plikter til å bruke hesten til det den er ment som. Ridehest/ fritidshest, 
gangartshest. 
- Jeg er pliktig til å varsle eier om det oppstår problemer mellom hest og rytter. 
-Jeg er selv ansvarlig for all personlig eiendom. 
-Jeg som leier hest må følge Kvistli sine retningslinjer. 

Sted/ Dato : __________________________ 

Underskrift leietaker:_______________________________________  


