OPSTALDNINGSKONTRAKT
Mellem Viborg Rideklub og undertegnede staldpladslejer
indgås følgende aftale om opstaldning:

Hesten/Ponyens navn:……………………………………………………………………………
Pony Kat.:……………………………………………………………………………….…………
Ejer/ansvarlig for hesten/ponyen:…………………………………………………….…………
Adresse:……………………………………………………………………………………………
Postnr & By:……………………………………………………………………………………….
Tlf. arb & privat:………………………………………………………….……………………….
Opstaldningsaftalen træder i kraft den:……………………………………………..………….
Dyrlæge:…………………………………...……………… Tlf.:…………………………………
Smed: ………………………………………...…………… Tlf.:………………………………….
HUSK UNDERSKRIFT PÅ BAGSIDEN

Rideklubben har ansvaret for:
• at hesten/ponyen bliver passet og plejet fagligt korrekt.
• at dyrlægen bliver tilkaldt ved akut sygdom/skader (uden udgift for klubben), og ejer underrettes.
Undervisning andetsteds:
Klubben prioriterer naturligt, at de opstaldende heste/ekvipager benytter sig af klubbens faciliteter og
undervisningstilbud. Hvis man måtte vælge at køre ud og modtage undervisning, skal man blot være
opmærksom på, at skulle klubben komme i den situation, at vi mangler plads til heste/ekvipager, der primært
ønsker at benytte stedets faciliteter og undervisningstilbud, så forbeholder klubben sig ret til at opsige
opstaldningsaftalen med de heste/ekvipager, der ikke benytter sig at stedets faciliteter. Før den passus finder
anvendelse, vil berørte personer dog blive adviseret, således at man har mulighed for igen at prioritere
brugen af klubbens faciliteter og tilbud.
Rideklubben har intet ansvar for:
Hesten/ponyens sygdom, hest/rytters liv og førlighed, herunder skrammer eller skader, som hesten/ponyen/
rytteren måtte pådrage sig under opstaldning, undervisning eller tilridning, samt skader, som hest/rytter
måtte forvolde tredjemand. I det omfang Rideklubbens erhversansvarsforsikring dækker en skade, henvises
skadelidte til at gøre krav gældende over for forsikringsselskabet.

Hesteejeren forpligter sig til:
• at holde hesten ansvarsforsikret.
• at holde hesten beskåret og beslået i den udstrækning, det må anses for at være fagligt nødvendigt.
• at overholde almindelig hesteetik.
• at holde hesten vaccineret iht. DRF’s vaccinationsregler.
• at overholde de af Viborg Rideklubs vedtagne ordensregler og vedtægter.
• at være medlem af Viborg Rideklub (gælder dog ikke hvis der alene er tale om heste i ridning).
Rideklubben har dispositionsret:
• over boksen, som hesteejeren midlertidigt ikke er i stand til selv at gøre brug af. Fremleje af
staldpladsen er ikke tilladt. Er din hest/pony bortrejst i en hel måned, kan pladsen reserveres
mod, at der betales et reservationsgebyr.
Sommerferie:
• Rideklubben er lukket for undervisning i juli måned. Der kan opstaldes og Rideklubbens faciliteter kan benyttes.
• Er din hest/pony på græs i denne periode, kan pladsen reserveres mod betaling af reservation, iht. de
aktuelle priser. Reservationen kan dog max. foretages i 2 måneder, hvoraf den ene skal være juli måned.
Hestepas:
Jvf gældende regler fra Fødevarestyrelsen om at opstaldningsstedet umiddelbart kan forvise hestens pas ved
kontrol, er der opsat et nøgleskab, hvori hestens pas kan opbevares. 2 stk nøgler hertil udleveres mod
depositum. Hvis hesten pas ikke forefindes i skabet ved kontrol og VIR bliver pålagt en bøde, bliver opstalder
opkrævet bødens pålydende.
Betalingsbetingelser:
• Opstaldning betales månedsvis forud, senest den 5. i måneden. Ved betaling efter denne dato opkræves et
gebyr den følgende måned på kr. 50,- Betalingen er rettidig, såfremt den er sket senest dagens før sidste
rettidige betaling.
• Ved restance i mere end 1 måned beregnes 2% pr. påbegyndt måned, dog mindst kr. 50,- pr. måned.
Man kan ikke være i restance i mere end 1 måned, uden aftale med klubbens bestyrelse.
Nærværende aftale kan af begge parter opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til den 1. eller den 15. i en
måned.
Hvis hesteejer misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til, for ejers regning, at
foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Aftalen kan dog opsiges fra Viborg Rideklubs side med 8 dages varsel i tilfælde af grov misligholdelse af
nærværende regler. Som grov misligholdelse betragtes manglende betaling, samt gentagne overtrædelser af
nævnte regler. I tilfælde af at den anviste boks befinder sig i en stald som undergår ved brand, stormskade eller
lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.
Ret til ændringer forbeholdes og vil blive tilsendt ejer skriftligt.
Viborg, den ………………………. Som lejer:………………………………………………………………….

Viborg, den……………………….. For klubben:……………………………………………………………….

