OPSTALDNINGSKONTRAKT.

1. Holte Ride-Klub (HRK) udlejer herved en boks til opstalder:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Mobil:
Mail:
2. Tilmelding
For at tilmelde sig opstaldning hos HRK, skal opstalder oprette en profil på
www.holterideklub.dk og der skal være tilknyttet et gyldig betalingskort. Opstalder skal være
medlem af klubben. Opstalder er ansvarlig for at hestens rytter(e) (incl f.eks parter) er medlem
af HRK og er bekendt med HRKs sikkerheds-, ordens- og leveregler. Disse ses på
www.holterideklub.dk
3. Opstaldningsperioden start
Hvis der indgås opstaldningskontrakt mere end 1 måned før hestens indflytning på HRK,
skal der betales depositum fra kontraktens indgåelse og boksreservation for den/de måneder,
der går inden hesten flytter ind, med mindre andet er aftalt. Beløb i henhold til prislisten på
www.holterideklub.dk.
4. Betaling
•

Depositum: Opstalder betaler depositum kr. 4.000,- der forfalder samtidig med opstaldningskontraktens ikrafttræden. Første måneds opstaldning samt depositum skal være indbetalt til
HRK inden hesten ankommer til klubben.
Depositum udgør en sikkerhed for udgifter, som opstalder har påtaget sig ved indgåelse af
kontrakten, samt til sikkerhed for opstalders forpligtelser i øvrigt. Depositum kan alene ved
opsigelse anvendes til betaling af sidste måneds opstaldning efter særskilt aftale med klubben.

•

Månedlig betaling: Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalder opstaldningspris
efter den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten fastsættes af bestyrelsen og fremgår af
klubbens hjemmeside. Prislisten kan reguleres 1. april og 1. oktober uden meddelelse, og
andre ændringer kan ske med en måneds varsel (per nyhedsmail og/eller på klubbens
hjemmeside) til den første i en måned.

•

Betalingsmetode, særydelser og sen betaling: Opstalder betaler opstaldningsprisen månedsvis
forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.

Eventuelle udlæg eller særydelser faktureres opstalder særskilt. Kun gyldig betaling via HRKs
hjemmeside, hvor der betales med træk på dankort. Ved overskridelse af betalingsfristen påføres
renter og rykkergebyr.
5. Vilkår
For opstaldningen gælder følgende vilkår, som opstalder bekræfter ved sin underskrift på denne
kontrakt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hesten opstaldes for opstalders egen regning og risiko i enhver henseende. HRK kan ikke
pålægges erstatningsansvar for skader på hest eller udstyr som opstaldes/opbevares hos HRK
Al færden i staldene og på klubbens område sker på opstalders egen risiko.
I opstaldningsprisen er ikke inkluderet udgifter til dyrlæge, beslagsmed, sadelmager m.v.
Opstalder er jf. lovgivningen pligtig for egen regning at holde hesten ansvarsforsikret.
Tilkald af dyrlæge foretages efter aftale med opstalder. Hvis det ikke er muligt at
komme i forbindelse med opstalder, kan den ansvarlige for stalden, evt. i samråd med
staldmester/daglig leder, ved akut sygdom rekvirere dyrlæge for opstalders regning.
Hesten skal være basisvaccineret i henhold til DRFs regler og vaccinationerne skal ajourføres
i henhold til samme.
Hesten skal følge HRK's ormekur program. Der tages gødningsprøver om foråret, og heste
over grænseværdien får ormekur. Alle heste får ormekur om efteråret. Gødningsprøver og
ormekur betales af opstalder.
Hesten skal være udtaget fra konsum og opstalder er ansvarlig for den umiddelbare
fremskaffelse af passet.
Opstalder er ansvarlig for overholdelse af lovkrav mht hestens motionering eller fri
bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen.
Boksen må ikke udlejes eller udlånes, uden aftale med den daglige leder.
Opstalders ønske om en specifik boks vil normalt blive tilgodeset ved tildeling af boks,
men flytning af heste kan blive nødvendigt af hensyn til ro i staldene.
Udendørsbokse er primært beregnet til allergiheste, og heste uden allergi placeret i disse
bokse kan derfor flyttes til indendørsbokse uden varsel, såfremt dette er nødvendigt af
hensyn til en allergiramt hest.
Det for stald og ridehus gældende ordensreglement skal til enhver tid overholdes
ligesom opstalder skal efterleve tilrettevisninger fra klubbens personale og bestyrelse.
Ved gentagne overskridelse af regler eller uhensigtsmæssig opførsel, kan der udstedes en
advarsel fra daglig ledelse/bestyrelse. Ved gentagne advarsler kan opstalder og/eller andre
med tilknytning til hesten bortvises.
Klubbens regler og vedtægter finder du på www.holterideklub.dk
DRF's gældende etiske regler for omgang med heste skal til enhver tid overholdes.
Overtrædelse af disse retningslinier kan medføre bortvisning og karantæne fra HRK

6. Opstaldningsperioden inkl opsigelse og midlertidig fraflytning
•
•
•

Aftalen træder i kraft den ______ og løber indtil den skriftligt opsiges af en af
parterne.
Opsigelse af boks kan gensidigt ske således at opsigelse skal ske inden den 20. i en måned til
fraflytning ultimo den følgende måned
Ved midlertidig fraflytning af boksen, gælder de reservations priser og regler der fremgår af
holterideklub.dk. Disse kan ændres af bestyrelsen med samme varsel som ændring af priser

7. Misligholdelse.
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part
berettiget til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Indbetales en skyldig saldo ikke efter fremsendelse af rykker og påkrav kan klubben
uden yderligere varsel opsige aftalen.
Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf det ene
forbliver hos klubben, mens det andet udleveres til opstalder.
Holte, den

---------------------------------------Opstalder

-------------------------------------Holte Ride-Klub

Navn:

Monica Aagaard
Staldmester HRK

