Opstaldningskontrakt

Denne aftale om opstalding af hesten______________________ er indgået mellem hestens ejer:
Navn:______________________________ Adresse:______________________________Postnr. Og by:__________________________________________
Tlf. /mobil:__________________________
Og Kettinge ridecenter, Bækkeskovvej 5, 4892 Kettinge ved Kari Nothlev. (herefter kaldet udlejeren)
Opstaldingsperiode:
Aftalen træder i kraft d.:__________________ og løber til aftalen opsiges af en af parterne.
Betaling:
1.
2.
3.

Som vederlag for opstaldning af hesten, betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste.
Pensionsprisen betales månedsvis forud inden d. 8. i måneden. Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med en måneds varsel til d. 1. i måneden.
Heste med større foderbehov end gennemsnittet, eller som kræver særbehandling, betaler ekstra efter aftale.

Udlejeren er forpligtiget til:
1.
2.
3.
4.

Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for ejer.
Fodre, passe og pleje hesten fagligt korrekt.
Tilkalde dyrlæge og underrette ejer i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
Forestå fodring, udmugning og foldudlukning.

Udlejeren er ikke forpligtiget til:
1.
2.

Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom, liv eller førlighed, herunder skrammer m.m. som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen.
Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller øvrigt udstyr.

Ejeren er forpligtiget til:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Påtage sig det erstatningsansvar, som ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde og holde hesten ansvarsforsikret.
Udvise ansvarsbevidsthed og omhu i sin færden på opstaldningsstedet og i sin omgang med hesten.
Holde hesten fagligt korrekt beskåret eller evt. skoet på egen regning.
Benytte den anviste boks. Ejer kan ikke disponere over boksen til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest uden udlejers tilladelse.
Holde sadeltøjet rent, i god stand og korrekt ophængt.
Holde sin hest fuldt vaccineret for influenza og stivkrampe på egen regning.
Tandeftersyn på hesten mindst en gang årligt på egen regning.
Ormeundersøgelse og evt. ormekur før græsningssæsonens begyndelse samt efter behov og ellers tilkalde dyrlæge i det nødvendige omfang.
Efterleve ridecenterets ordensregler.

Opsigelse:
1.
2.
3.
4.

Denne aftale kan opsiges af begge parter med mindst 14 dages varsel, gerne mere.
I tilfælde af brand, stormskade, udlejers sygdom eller lign. Kan centeret opsige kontrakten uden forudgående varsel.
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig varsel.

Tilbageholdsret:
Opstaldningsstedet har tilbageholdsret på hesten, hvis ejer ikke overholder sine økonomiske forpligtelser i forbindelse med staldleje, undervisning m.m.

Underskrifter:
Ejer:________________________________________ ___________

Udlejer:________________________________________________

