Avtale om oppstalling og trening av travhest
Mellom travtrener
og ansvarshavende eier/leier (registrert i DNT)
av travhesten
1.

født dato
Reg. nr.

Generelt

Trener er ansvarlig for at stell og trening av hesten holder fagmessig standard. Eier/leier har rett til å
kontrollere at oppstalling og trening skjer i henhold til dette.
Hesten vil stå oppstallet i trening
Dersom hesten skal flyttes til annet
oppstallingssted skal det kun skje etter ansvarlig eier/leiers godkjennelse.
Trener plikter å holde eier/leier orientert om hestens helsemessige og treningsmessige tilstand og
utvikling i form av:
Månedlig skriftlig rapport
Oppdatert status på internett
Telefon/sms
Kjøring i løp:
Trener forplikter seg til å kjøre hesten i løp. Evt. avvik fra dette må godkjennes av eier/leier.
Trener står fritt til å velge kusk for hesten
Trener skal ikke kjøre hesten i løp
Veterinær:
Evt. veterinærbehandling må godkjennes av eier/leier på forhånd, bortsett fra akutt
behandling.
Eier/leier gir trener fullmakt til å rekvirere nødvendig veterinærbehandling.
Eier/leier plikter å ha veterinærforsikring
2.
Pris
Prisen er
kr pr mnd/dag. Utlegg som ikke er inkludert i prisen, skal spesifiseres på
månedsnotaen. Prisene er eksl. mva. Endring av prisene kan skje med én kalendermåneds varsel.
Inkludert

Ikke inkludert

Oppstalling (boksleie)
Fôring
Trening
Skoing
Transport til trening
Transport til konkurranse
Transport til veterinær
Påseling

3.

Depositum
Før hesten settes i trening skal eier/leier betale et depositum tilsvarende én måneds
oppstallingspris. Depositumet skal av trener settes inn på separat konto og kun benyttes som
en del av sluttoppgjøret mellom partene ved opphør av denne avtale.
Punkt 3 Depositum benyttes ikke i denne avtalen.
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4.

Betalingsmåte

Regning sendes:
etterskuddsvis
forskuddsvis
fra trener til eier den
(dato) i hver måned med 14 dagers forfall. Ved for sen betaling
belastes kr 61,- i purregebyr 14 dager etter forfall. Ved manglende betaling av purringen oversendes
saken til inkasso.
5.

Rettigheter og plikter ved betalingsunnlatelse – avtalens opphør – tilbakeholdsrett m.v.

Treneren kan nekte å utlevere hesten (utøve tilbakeholdsrett) så lenge det foreligger uoppgjorte
betalingskrav mot eier/leier i henhold til denne avtale.
Ved oversendelse av utestående til inkasso etter gjeldende inkassoregler opphører treners plikt til å
trene hesten. Eier/leier skal i så fall varsles omgående om at hesten er tatt ut av trening. Trener kan i
så fall ikke melde hesten til start. Trener plikter imidlertid fortsatt å ta vare på hesten, og er ansvarlig
for at den blir fôret og stelt i samsvar med de krav som følger av Dyrevernloven.
Ved oversendelse av utestående til inkasso etter gjeldende inkassoregler kan trener sende kopi av
denne avtale, opprinnelig faktura, purring/inkassovarsel og egenerklæring på fastsatt skjema til Det
Norske Travselskap (DNT). DNT vil i så fall ilegge den/de hest(er) oppgjøret omfatter startsperre. Når
kravet er oppgjort må dette dokumenteres med kvittering fra trener og/eller eier/leier til DNT for at
startsperren skal oppheves.
Innsigelser på et krav skal sendes skriftlig til trener innen hovedforfall på faktura.

Eier/leier overlater hesten til trener på eget ansvar.
Denne avtalen kan sies opp av hver av partene med
dagers (minst 14) varsel,
eller av eier/leier med øyeblikkelig virkning ved fullstendig oppgjør.

Sted/dato

Eier/leier

Trener

Denne avtale finnes i to eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
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