Opstaldningskontrakt
Aftalen indgås mellem opstalder og Sdr. Hygum Rideklub (SHR)
Opstaldningsperiode
Aftalen træder i kraft __/__-20__ og løber, indtil aftalen opsiges af en af parterne med en måneds varsel til
den første i en måned.
Opstalders navn __________________________________________Opstalders tlf. ___________________
Hest/Pony (angiv) ___________________ Navn på Hesten/ponyen ________________________________
Betaling
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren opstaldningspris efter den til enhver tid gældende
prisliste. Prislisten fastsættes af klubbens bestyrelse og fremgår af SHRs hjemmeside. Ejeren betaler
opstaldningsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden. Ved for sen
betaling opkræves gebyr og renter. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den
første i en måned.
Betaling for opstaldning indbetales på: reg. 2451 konto 8472 939 727.
Betaling for opstaldning dækker boksleje, fordring med de af SHR valgte produkter, hø/wrap i passende
mængde afhængigt af ponyens/hestens behov, strøelse, ud- og indlukning samt udmugning efter behov.
Opstaldning inkluderer ikke dyrlæge, smed, forsikring mm.
Depositum
Ejer betaler prisen for en måneds opstaldning i depositum på indflytningsdagen. Ved for sen betaling
opkræves gebyr og renter.
Depositum indbetales på: reg. 2451 konto 8472 939 727.
Ved midlertidig fraflytning af boksen i op til 5 måneder, kan der garanteres en boks (ikke en specifik) ved
tilbageflytning, såfremt opstalder vælger ikke at få udbetalt depositum. Benyttes retten til en boks ikke,
udbetales depositum ikke.
Depositum kan ikke bruges til at betale for hvilken som helst opstaldningsperiode, men bliver udbetalt ved
fraflytning.
Forpligtigelser
Klubben er forpligtet til at:
1) Stille boks og dertil hørende sadelplads til rådighed
2) Passe og pleje hesten/ponyen fagligt korrekt
3) Fodre hesten fagligt korrekt
4) Tilkalde dyrlæge og underrette ejer ved sygdom hos hesten/ponyen
Klubben er ikke forpligtet til at:
1) Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed,
herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig.
2) Afholde udgifter til hesten herunder smed, dyrlæge mm.
3) Tegne forsikring, der dækker hest, sadeltøj eller andet udstyr.
Ejeren er forpligtet til at:
1) Påtage sig det erstatningsansvar, som ejeren efter lovgivningen har for skader
som hesten måtte forvolde.
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2) Hesten er vaccineret og følger DRFs vaccinations program
3) Hesten er inden opstaldning undersøgt og evt. behandlet for orm.
4) Holde hesten ansvarsforsikret.
5) Holde hesten fagligt forsvarligt beskåret og beslået.
6) Afholde udgift til evt. fælles ormekur og godtgøre udgifter, som SHR har haft på
vegne af ejeren.
7) Overholde SHRs ordensregler, herunder at give klubben adgang til boksen
8) Hestepasset afleveres ved indflytning. Passet opbevares i brandsikker pengeboks.
9) Være medlem at SHR og have facilitetskort, hvis ridebaner eller ridehal benyttes.
10) Deltage i indlukningsordning (en ugentlig indlukning) samt staldvagts-ordning i
weekender/helligdag og under staldpersonalets ferie/sygdom.
Opsigelse
Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. Ved fraflytning
fra stalden skal ejeren straks fjerne alle sin ejendele. I tilfælde af brand, stormskade eller lignende kan SHR
opsige kontrakten uden varsel. Afgår hesten ved døden, kan ejer opsige kontrakten uden varsel.
Opsigelsen skal ske skriftligt og rettidigt til formanden eller sendes til shr@hygumrideklub.dk.
Misligeholdelse
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med
omgående virkning at ophæve aftalen. Misligholder opstalder sine forpligtelser efter denne aftale, er
klubben berettiget til, for dennes regning, at foranledige aftalens enkelte punkter er opfyldte.
Såfremt opstalder er i restance med betaling, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten/ponyen,
hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten/ponyen til, opstalder eller andre, som ønsker
hesten/ponyen flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af
tilbageholdelsesret meddeles opstalder ved anbefalet ved anbefalet brev.

Underskrifter
Dato:____________

Opstalder:_________________________________________________
Er opstalder ikke myndig, underskrives kontakten af
forældre/værge

Dato:____________

Klubben:__________________________________________________
Klubben tegnes af formand, næstformand eller staldansvarlig
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