
Försäkring och ansvarsfrågor:
Uppstallningsvärdens hyresvärd ansvarar för brandförsäkring och uppstallningsvärden ansvarar för försäkring 
för maskiner och inventarier. Uppstallningsvärden ansvarar inte för skador på hästen eller utrustning till 
hästen. För sådan skada på hästen som uppkommit på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från uppstall-
ningsvärdens sida, är uppstallningsvärden ansvarig i den utsträckning gällande lag anger och uppstallnings-
värdens försäkring täcker. 

Hästägaren/fodervärden ansvarar för försäkring för hästen och dess utrustning. För skador som förorsakas av 
hästen är hästägaren ansvarig för erläggande av självrisk enligt gällande försäkringsvillkor.

Smittskydd, hälsa och rehabilitering
Hästägaren/fodervärden intygar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdom. 
Hästägaren intygar att ingen häst i hästens hemmastall i är sjuk eller har symptom på någon smittsam sjuk-
dom. Hästägaren intygar att det inte stallats in några nya hästar de senaste tre veckorna i hästens hemmastall 
innan ankomst till uppstallningsvärden. Hästen ska hållas vaccinerad mot hästinfluensa och stelkramp samt 
följa generella avmaskningsrutiner. För hästar som ska genomgå rehabilitering ska hästägaren bifoga hästens 
journaler samt hen ger sitt godkännande till att uppstallningsvärden kan kontakta ansvarig veterinär vid 
behov. 

Pass
Hästens pass ska lämnas hos uppstallningsvärden samtidigt som hästen. 

Behandlingstid
Muntlig överenskommelse om behandlingstid och individuellt tränings-/rehabiliteringsupplägg är avtalat innan 
lämnande av häst. Efter avslutad behandlingstid hämtas hästen av ägare/fodervärd.

Avgift
Avgiften följer aktuellt prislista eller överenskommelse. I grundavgiften ingår: boxplats, strö, grovfoder, egen 
rasthage, aktiv fysioterapi såsom vattenträning, Relaxen, Equiband/Equibodybalance, stabiliserande övningar 
enligt överenskommet individuellt upplägg. I tilläggsavgiften ingår passiv fysioterapi såsom djupvåg, laser, 
TENS/NMES, massage, dry needling, akupunktur, kinesiotape enligt överenskommet individuellt upplägg. Om 
hästen behöver skos eller verkas under sin vistelse bekostas det av hästägaren. 

Betalning
Betalning sker mot faktura i efterskott alternativt uppdelad månadsvis vid längre vistelser. Del- och avbetal-
ning kan erbjudas via värdekorten i Boka Direkt. 

Veterinär
Uppstallningsvärden äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms vara akut 
och omedelbar kontakt med hästägare/fodervärd inte är möjlig. Hästägaren/fodervärden ansvarar för samtliga 
kostnader som tillkommer.

Villkor vid lämning av häst hos  
Hästrehab i Sverige AB (uppstallningsvärden) 



Säkerhet/Övrigt
Hästägaren intygar att hästen kan hanteras på vad som anses normalt sätt. Att den klarar av att stå uppbund- 
en, lyfta alla hovar utan problem, klarar av att få benen avspolade, klarar av att ha remmar mellan bakbenen 
samt eventuellt stå ensam i box eller rasthage under kortare tid. Om hästen är skodd och ska gå på vatten- 
bandet behöver skorna sitta stadigt. Eventuella broddar ska tas av innan hästen lämnas. 
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