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OPSTALDNINGSKONTRAKT 

Aftale om opstaldning af hesten/ponyen (kategori _____ ): 

_________________________________________________________  mellem                                                                                                               

Ejer:            Navn: _________________________________________________ 

 Adresse:  ______________________________________________ 

 Post nr. og by: __________________________________________ 

                   Tlf.: _____________________ E-mail: ________________________ 

 (herefter kaldet ejeren) 

Og:              Ikast Rideklub, Navervej 23, 7430  Ikast  (herefter kaldet klubben) 

hvor hesten/ponyen opstaldes. 

Hestens/ponyens dyrlæge er primært: ____________________Tlf.:___________ 

Seneste vaccinationsdato: ____/____/______ 
 
Aftalen træder i kraft den ____/____/_______ og løber indtil aftalen opsiges af en af parterne. 

Betaling: 
Som vederlag for opstaldning af hesten/ponyen betaler ejeren pensionspris efter den til enhver tid 
gældende prisliste. 
Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af opslag i klubben og på 
hjemmesiden. 
Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling 8 dage efter 
fakturadato. 
Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. 
 
Klubben er forpligtet til, at: 

 Stille boks til rådighed for hesten/ponyen. 

 Give ejeren ret til at benytte faciliteterne i saddelrum. 

 Give ejeren de rettigheder, der fremgår af prislisten incl. noter. 

 Fodre hesten/ponyen fagligt korrekt. 

 Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten/ponyen konstateres syg/skadet 
eller i øvrigt finder det nødvendigt. 

 Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som 
hesten/ponyen måtte forvolde under opstaldning hos klubben. 

 Forestå udmugning. 
 

Klubben er ikke forpligtet til, at: 

 Påtage sig noget ansvar for hestens/ponyens evt. sygdom eller dens liv og førlighed, 
herunder skrammer, som den måtte pådrage sig under opstaldningen. 

 Afholde udgifter vedrørende hesten/ponyen, herunder udgifter til smed, dyrlæge o.l. 
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 Tegne forsikring, der dækker hesten/ponyen, saddeltøj eller andet udstyr. 
 
Ejeren er forpligtet til, at: 

 Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som 
hesten/ponyen måtte forvolde. 

 Holde hesten/ponyen ansvarsforsikret. 

 Holde hesten/ponyen fagligt korrekt beskåret/beslået. 

 At benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens 
skriftligt samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af 
ovennævnte hest/pony. 

 Afholde udgifter i forbindelse med fælles gødningsprøve og ormekur, herunder at godtgøre 
udgifter, som klubben har afholdt på vegne af ejeren. Samt komme med status på aktuel 
gødningsprøve, eller der bliver taget en for ejerens regning, ved ankomst. 

 Efterleve klubbens sikkerheds- og ordensregler. 

 Overholde lov om hestehold med hensyn til motion. 

 Holde hesten/ponyen vaccineret iflg. DRF’s regler. 

 Udelukke hesten/ponyen fra konsum ved at underskrive udelukkelsessiderne i hestens pas 
(hvis det ikke allerede er gjort) samt aflevere kopi af passets ID forside samt 
udelukkelsessiderne (i et nyt dansk pas er det forsiden + side 41 og 42) sammen med 
underskrevet staldkontrakt.  

 Acceptere at skulle kunne stille på IRK med hestens/ponyens originale pas på 
Fødevarestyrelsens forlangende. 

 
Opsigelse: 
Denne aftale kan af begge parter opsiges med 14 dages varsel, til den 1. eller 15. i en måned.  
I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade 
eller lignende, 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 ejeren misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for 
ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt mod betaling, jvnf. gældende 
prisliste. 
Ejeren kan ikke flytte hesten/ponyen fra klubben, såfremt samtlige forfaldne regninger ikke er 
betalt. 
 
Underskrifter: 
 
Dato: ____/____/_______                                Dato: ____/____/_______ 
 
 
 
Ejer: _____________________________       Klub: ___________________________ 


