OPSTALDNINGSKONTRAKT
Parter
Denne aftale om opstaldning af hesten:

____________________________________

som har følgende stangmål:

____________________________________ er indgået mellem:

Hestens ejer:

Navn:

____________________________________

Adresse:

____________________________________

Postnummer og by:

____________________________________

Tlf.nr.:
____________________________________
(herefter kaldet ejeren)
Elev på efterskole: Navn:
(Hvis ejer og elev ikke er samme)

Og

____________________________________

Ladelund Rideklub, Ladelundvej 75, 6600 Vejen,
(herefter kaldet klubben), hvor hesten opstaldes.

Opstaldningsperiode samt strøelse i boksen
Aftalen træder i kraft den ___________________ og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

Opstaldning kan tilbydes på snittet halm eller træpiller. Pris pr. måned for bokslejen er som følger:
Hesteboks: 1.850,- kr.
Ponyboks: 1.625,- kr.
I boksen ønskes følgende strøelse:
Betaling
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren pensionspris den til enhver tid gældende pris.
Prisen fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår i denne kontrakt.
Der gøres opmærksom på, at der ikke gives afslag i opstaldningsprisen, hvis hesten er med hjemme i
weekender eller ferier. Der vil dog være mulighed for, at aftale med vores daglig leder, at få udleveret det
fuldfoder, wrap/hø og træpiller som hesten skulle have haft i denne periode.
Pensionsprisen betales månedsvis forud.
Ejeren skal oprette sig i klubbens opkrævningssystem inden hesten kommer ind i stalden, og være tilmeldt
med sit betalingskort, således at den første måneds opstaldning er betalt ved hestens ankomst.
Ændring i pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.

Klubben er forpligtet til, at:
•
•
•
•
•

Stille boks og dertil hørende sadelplads (MAX MÅL?) til rådighed for ejeren.
Give ejeren de rettigheder, der fremgår af noterne til prislisten.
Fodrer hesten fagligt korrekt.
Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg.
Den anviste boks udleveres rengjort.

Klubben er ikke forpligtet til, at:
•

Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer,
som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen eller ude på folden.
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•
•
•

Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, - sadeltøj eller andet udstyr.
Lukke heste ind og ud.

Ejeren er forpligtet til, at:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
Holde hesten ansvarsforsikret.
Holde hesten fagligt korrekt beskåret, samt motionere denne regelmæssigt.
Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens skriftlige
samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
Afholde udgifter i forbindelse med fælles gødningsprøve/ormekur 2 årligt, herunder at godtgøre
klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren.
Muge boksen jævnligt og straks ved daglig leders henstilling.
Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at
misligeholde boksen.
Efterlade den anviste boks, ud muget og rengjort, inden fraflytning. Er dette ikke tilfældet opkræves
der et gebyr på kr. 500,-.
I weekenderne er der selvpasser-ordning, som er en fælles ordning, hvor man bliver skrevet på en
vagtplan og selv er ansvarlig for at bytte vagterne hvis det ikke er muligt at påtage sig dem.

Øvrigt
•
•
•
•

Der modtages ikke heste med smitsomme sygdomme, samt heste i meget dårlig foderstand/huld.
Hesten skal være vaccineret iht. DRFs gældende regler og vaccination attest skal forevises ved
ankomst. Passet skal samtidig afleveres på lærerværelset, hvor det opbevares.
Daglig leder kan frit rokere rundt i stalden, så alle opstaldede heste tilgodeses bedst muligt.
Klubben har kun, hvad der kan betegnes som jordfolde til rådighed. Disse kan anvendes i henhold til
klubbens gældende regler.

Opsigelse
Denne aftale kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.
Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand.
I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignede,
kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Misligholdelse
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med
omgående virkning at ophæve aftalen.
Hvis hesteejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejerens
regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.

Underskrifter

________________________________________
Dato
Ejer/værge, hvis ejer er under 18 år

________________________________________
Dato
Klub
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