OPSTALDNINGSKONTRAKT
Der er mellem parterne
VILHELMSDAL SPORTSRIDECENTER v/Henrik Vilhelmsdal, Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg
&
OPSTALDER (blokbogstaver)
Navn
Adresse
Postnummer

By

Telefon

Mobil

INDGÅET FØLGENDE AFTALE OM OPSTALDNING AF HESTEN:
Navn
Reg.nr.

Køn

Hesten er chipmærket (sæt kryds):

"

JA

"

Fødselsdato

NEJ

IKRAFTTRÆDEN
Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft fra den
én af parterne.

og løber indtil aftalen opsiges skriftligt af

HESTENS STATUS
Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentation for gyldig vaccination, nylig
foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling. Hesten skal være vant til at blive håndteret, og
skal kunne trækkes til og fra fold. Hesten kommer – opstalder bekendt – fra sygdomsfri stald.
Opstalder oplyser, at hesten – opstalder bekendt – er fuldstændig sund og rask på nær følgende:

OPSTALDNINGSSTEDETS FORPLIGTELSER/YDELSER
Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftale omtalte hest skal være opstaldet i:
Box - store stald
Fold (sæt kryds)

"
"

Box - lille stald
Alenefold, Pris 150,-kr. pr.md.

"

"

Ponybox

"

Løsdrift

Hoppefold

"

Vallak-fold

Evt. særlige aftaler:

Bokslejen er inklusive benyttelse af ridehus, bane, sadelrum, rytterstue, køkken, bad og toilet.

Der fodres 3 gange dagligt og gives halm 1 gang dagligt. Hesten lukkes ud og ind fra fold, når vejret tillader det. Der fyldes
vand i trug på foldene om morgenen.
Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager opstaldningsstedet sig ikke, medmindre der er indgået en
konkret, detaljeret, skriftlig aftale herom.
Vanrøgt og mishandling af hesten vil blive anmeldt til politiet.

OPSTALDERS FORPLIGTELSER
Opstalder forpligter sig til at betale en månedlig boksleje på i alt kr.
Bokslejen skal forudbetales, således at det er opstaldningsstedet i hænde senest den 1. i måneden. Bokslejen er fast året
rundt eller indtil der indgås en tillægsaftale om ændrede vilkår , herunder selv om opstalder fravælger ydelser, som opstalder
ikke ønsker at drage nytte af, jævnfør ovenfor under punktet opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser.
Opstalder er endvidere forpligtet til at påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som
hesten måtte forvolde. Opstalder skal holde hesten ansvarsforsikret. Opstalder forpligter sig til at overholde de generelle
regler/praktiske ting der er aftalt på stedet, og at holde omgangstonen venlig og kammeratlig, som fremgår af den
udleverede velkomstfolder. Ved gentagne overtrædelser af disse kan opstalder bortvises med øjeblikkelig varsel.
Holde hesten korrekt beskåret og beslået. Opstalder skal afholde udgifter i forbindelse med fælles gødningsprøve, ormekur
eller andre udgifter hestepensionen har afholdt på vegne af opstalder.
Opstalder skal deltage i rengøring af bad, toilet, rytterstue, køkken og sadelrum eller betale sig fra dette. Boksen skal vaskes
og kalkes 1 gang årligt inden 1. September. Der er 2 arbejdsweek-ender om året, som du er forpligtet til at deltage i eller du
kan vælge at betale hvis du er forhindret i at deltage.
Hesten skal vaccineres 1 gang årligt inden for tiden, som er fastsat ved sidste vaccination. Den boks, der er anvist, er altid at
betragte som midlertidig, da hestepensionen forbeholder sig ret til at rokere på hestene, hvis de ikke trives med deres
sidekammerat/er.
Opstalder kan ikke disponere over boksen, d.v.s den kan ikke udlejes/bruges af andre end den i nærværende aftale omtalte
hest uden forudgående aftale.
Ved overtagelse af boksen betales kr. 1000,- i depositum samt 1 måneds boksleje. Da der er 1 måneds opsigelse ophører
lejer betalingen den dag boksen opsiges. De kr. 1000,- i depositum tilbagebetales når boksen er renset, der er ryddet op
efter lejer.
SYGDOM
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er det aftalt, at opstaldningsstedet straks forsøger at komme i kontakt
med opstalder via ovennævnte telefonnumre.
Lykkedes det ikke opstaldningsstedet at komme i kontakt med opstalder, er opstaldningsstedet berettiget til på opstalders
vegne og regning at tilkalde dyrlæge. Det samme gælder i akutte skadestilfælde. Dyrlægens honorar skal betales af
opstalder.
Sædvanligvis benytter opstaldningsstedet den dyrlæge du har opgivet på skemaet vedr. dyrlægeoplysninger eller
vagtdyrlæge-ordningen.
Hestepensionen påtager sig ikke noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hesten liv og førlighed, herunder skrammer, som
hesten måtte pådrage sig under opstaldningen herunder ophold på fold og i ind/udlukningssitiationer eller ved tilkald af
dyrlæge.
SMED
Udgifter til beslagsmed og hovpleje dækkes af opstalder. Opstaldningsstedet forbeholder sig ret til at rekvirere en autoriseret
beslagsmed på ejers regning, hvis dine forpligtelser i relation til hovpleje på hesten ikke overholdes.

SKADER
Eventuelle skader på personer, bygninger, eller andet materiale, foranlediget af opstalder eller den i nærværende kontrakt
omtalte hest er opstalder pligtig at erstatte i henhold til dansk rets almindelige regler herom.
Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke opstaldningsstedets ansvar,
medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil.
Hestepensionen påtager sig ikke at tegne forsikring, der dækker opstalders hest, sadeltøj eller andet udstyr, som opbevares
på hestepensionen. Ejer skal selv sørge for, at hesten er lovpligtigt ansvarsforsikret.
PART PÅ HESTEN
I det omfang at opstalder lader andre ride og tage vare på hesten, det være sig kortvarigt eller permanent, indestår opstalder
for, at en kopi af denne kontrakt er tilgået vedkommende, og indestår for, at vedkommende overholder de i nærværende
kontrakt aftalte regler, generelle regler og praktiske ting som er vedtaget.
VARSLING AF ÆNDRINGER
Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser skal varsles
med minimum en måneds varsel til den første i en måned.
OPSIGELSE
Nærværende opstaldningskontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges skriftligt med en opsigelsesfrist på en måneds
varsel til en måneds udgang fra begge parters side. I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende
kontrakt, kan kontrakten opsiges med øjeblikkeligt varsel.
Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er indtrådt.
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at opstaldningsstedet betragter forsinkelse med bokslejebetaling fra opstalders side
som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 8 dage over forfaldstid.
Hvis en opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale er hestepensionen berettiget til, for opstalders regning, at
foranledige aftalen enkelte punkter opfyldt. Boksen skal muges ud og rengøres inden fraflytning. Skal opstaldningsstedet
rengøre og muge boksen ud koster det 500,- kr.
I tilfælde af at den benyttede boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende kan
opstaldningsstedet opsige kontrakten uden forudgående varsel.
TILBAGEHOLDSRET
Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet har tilbageholdsret i hesten, hvis
opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaler boksleje i
overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser.
SÆRLIGE VILKÅR FOR DENNE KONTRAKT

VILHELMSDAL SPORTS RIDECENTER

OPSTALDER
Navn

Dato

Dato

Underskrift

Underskrift
(Er opstalder under 18 år, skal kontrakten underskrives af
forældre eller lovlig værge)

