OPSTALDNINGSKONTRAKT
Denne aftale om opstaldning af hesten _________________ i boks nr. ______
er indgået mellem:
Navn: ________________________________________
Adresse:______________________________________
By:___________________________________________
Telefon:_______________________________________
Fødselsdag:____________________________________
Mail:__________________________________________
Selvpasser

Fuldpasser

(sæt kryds)

Halm boks

Træpiller

(Vær obs på

Hestepas udleveret til staldpersonalet

opstart spåner: 300 kr.
opstart træpiller: 400 kr.

(sæt kryds)

Hammerum Rideklub
Hammerum Hovedgade 8
7400 Herning CVR: 77256113 staldpersonale@hokr.dk

OPSTALDNINGSPERIODE:
Aftalen træder i kraft d. _____________ og løber indtil aftalen opsiges af en af parterne.

BETALING:
Som vederlag for opstaldning af hesten skal ejeren betale en pensionspris efter den på
tidspunktet for indgåelse af opstaldningskontrakten gældende prisliste. Aktuel pensionspris
fremgår af HOKRs hjemmeside, og pensionsprisen fastsættes til enhver tid af HOKRs
bestyrelse som udgangspunkt gældende periode på 1 år (1/1 – 31/12). En evt. ændring af
pensionsprisen kan ske med et varsel på min. 1 måned op til d. 1 i måneden. Ejeren er
forpligtet til at betale pensionsprisen månedsvis forud. Beløbet forfalder til betaling den 1. i
hver måned.

DEPOSITUM:
Ved underskrivelse af en opstaldningskontrakt er ejeren ligeledes forpligtet til at indbetale
et depositum FØR hesten ankommer. Depositum er 2000 kr.. Det skal indbetales på
reg. 2570 konto nr. 6150002018, og vil figurere på første faktura for opstaldning som
kvittering. Depositumsindbetalingen sker som sikkerhed for, at HOKR ved en opsigelse af
opstaldningskontrakten, til enhver tid får dækket evt. manko i pensionsindbetalingerne. Er
der restancer modregnes disse inden udbetalingen af depositum. Øvrige fradrag i
depositumsindbetalingen kan ske - se venligst under opsigelse.

KLUBBEN ER FORPLIGTET TIL, AT:
•
•
•
•
•
•

Give ejeren de rettigheder, der fremgår af bilag 1 (”Velkommen til nye
hestepensionær”) og for evt. yderligere information se HOKRs hjemmeside
Stille boks og dertilhørende sadelplads og strigletøjs plads til rådighed for ejeren
Give ejeren ret til at benytte faciliteterne i sadelrummet til sadeltøjets
vedligeholdelse
Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af, at hesten bliver syg
Passe og pleje hesten fagligt korrekt uden strigling
Foreslå udmugning og foldudlukning

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 opstaldning og fold.
Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr.

EJEREN ER FORPLIGTET TIL, AT:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Overholde de til enhver tid gældende ordensregler for anvendelse og brug af
faciliteterne på HOKR. Se vedlagte bilag (”Ordensregler”)
Påtage sig et erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som
hesten måtte forvolde
Holde hesten ansvarsforsikret
Passe og pleje hesten, og holde hesten faglig korrekt beskåret og beslået
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
Holde sadeltøjet rent, i god stand og korrekt ophængt
Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at
godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren
At deltage i foldindlukning 1 hverdag om ugen, samt weekend hver 4 uge og
Deltage i weekend- staldvagterne sammen med de øvrige opstalder (gælder ikke
for selvpasseropstalder) Dette af hensyn til skikkerhedsreglerne fra DRF og
HOKRs sikkerhedsregler og ordensregler,samt af hensyn til dyre-velfærds og
etiske regler for at sikre opstaldernes heste bedst. ( Der skal være 1 myndig
person på hver vagt).
Deltage i fælles ormekurbekæmpelsesprogram
Efterlade fælles faciliteter i rengjort stand efter brug
Hesteejeren eller brugeren af hesten forpligter sig til at hjælpe minimum 12 timer
om året ved arbejdsweekender og stævner afholdt af HOKR

OPSIGELSE:
Denne opstaldningskontrakt kan opsiges skriftligt af partnerne med 1 måneds varsel op til
den 1. i en måned. Dette gøres til staldpersonale@hokr.dk. Ved fraflytning fra HOKR,
forventes det at ejeren afleverer den sidst benyttede opstaldningsboks i rengjort stand.
Med rengjort menes, at boksen er tømt for halm, hø, træpiller og hestens efterladenskaber,
boksen har fået afvasket gulv, sider, vægge og boksen er tømt for personlige ting.
Hestetruget og foderautomat er tømt, lågen indtil boksen er renset for diverse papirer,
billeder eller andet man har påsat udvendigt på boksen. Hvis dette krav ikke er
efterkommet, dvs. aflevering af boksen iflg. forskrifterne ikke kan godkendes af HOKRs
staldpersonale, bliver boksen rengjort af HOKR til en timepris á kr. 350,00 som
modregnes i det indbetalte depositum, indbetalt til HOKR ved indgåelse af
opstaldningskontrakten.

MISLIGHOLDELSE:
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part
berettiget til, med omgående virkning, at ophæve aftalen.
Hvis hesteejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog
berettiget til, for ejerens regning af foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Jeg bekræfter ovenstående – og underskriver aftalen:
Dato: __________________________

Dato __________________________

Ejer: __________________________

Klub: __________________________

