PERNILLE SKINNERUP
A DVOKATFIRMA
JURA OM HESTE

OPSTALDNINGSKONTRAKT
ORDRUPDAL RIDEKLUB PYTTUR
010717/version 2

1. PARTERNE
I mellem
opstaldningsstedet Ordrupdal Rideklub Pyttur, Mosehøjvej 29, 2920 Charlottenlund, CVRnr. 27316603, e-mail info@ordrupdal.com, 27507535 (tlf.nr. til daglig leder, Mette Køllgaard) (opstaldningsstedet)
og
opstalder:
Navn: ___________________________________________________
Adresse: _________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________
E-mail: __________________________________________________
Telefon: _________________________________________________
er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af
hesten: __________________________________________________
(navn, registreringsnummer, køn og fødselsdato)
evt. kasterations dato__________________

2. IKRAFTTRÆDEN
Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft fra d. _______________
FRYDENBORGVEJ 27 E . 3400 HILLERØD
TELEFON 48 22 20 45 . FAX 48 48 85 60
E-MAIL pernille@skinnerup.dk
INTERNET www.pernilleskinnerup.dk
CVR.nr. 33 82 63 70
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3. HESTENS STATUS
Ved ankomst skal opstalder forevise dokumentation for at hesten er udelukket fra konsum, gyldig vaccination, nyligt foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for
ormekursbehandling til opstaldningsstedet.
Opstalder oplyser, at hesten – opstalder bekendt – er fuldstændigt sund og rask på nær
følgende:
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(her

oplyses

eventuelle

sygdomme/skavanker

samt

eventuelle

skånehen-

syn/behandlingsforslag/tiltag)
I den forbindelse har opstalder oplyst, at

JA

•

Hesten er nem at indfange på fold

•

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet

NEJ

___ ___

overfor andre heste/dyr

___

___

___

___

i forbindelse med fodring

___

___

•

Hesten kan sættes på stald/i boks, herunder alene

___

___

•

Hesten har vist tendens til stereotypi, f.eks.
___

___

___

___

•

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet
overfor mennesker, herunder børn

•

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet

krybbebidning, vævning, vindslugning e.l.
•

Hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes
som anomal

•

Andet ____________________________________________________________
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Ovenstående oplysninger er til brug for opstaldningsstedets initiale vurdering af hesten.
Ansvar og risiko for hestens eventuelle særlige behov og udfordringer er i hele aftaleperioden opstalders. Eventuelle særlige foranstaltninger, skal aftales med Ordrupdal og kan
foranledige ekstra vederlag.

4. HESTEPAS
Hestepas med opdaterede medicinsider skal overgives til opstaldningsstedet ved denne
kontrakts underskrift, hvis ikke det allerede er i opstaldningsstedets varetægt. Opstaldningsstedet opbevarer pas i henhold til lovgivningens regler herom.

5. DOKUMENTATION AF HESTENS ID M.M.
Ved ankomst af hest eller ved nærværende kontrakts underskrift, har parterne aftalt, at
opstaldningsstedet optager fotos af hesten blandt andet til sikring af hestens identitet og
dokumentation for hestens stand og skønnede vægt samt almene sundhedstilstand, ved
ankomst. Fotos opbevares af opstaldningsstedet.

6. OPSTALDNINGSSTEDETS YDELSER
Det er i mellem parterne aftalt, at opstaldningsstedet forpligter sig til at forestå de ydelser, der fremgår af bilag; Ydelser på Ordrupdal Rideklub, pt. version 010717. Der henvises til klubbens hjemmeside for den til enhver tid værende opdaterede version af de
ydelser, opstaldningsstedet står for.
Depositum og boksleje afregnes i henhold til ydelser angivet på Ordrupdals hjemmeside.
Den boks, der er anvist opstalders hest, er altid at betragte som midlertidig, da opstaldningsstedet undtagelsesvis kan få behov for at rokere på hestene. Udgangspunktet er at
opstalder beholder sin boks, ved evt. udskiftning af hest, men det kan være nødvendigt
for opstaldningsstedet at ændre dette. Opbevaring af diverse udstyr henvises til skab/
evt skab på loftet af westernstalden. Der må ikke monteres skab eller opbevares diverse
udstyr som dækkener, spande, strigler mv. i boksene.
Bokslejen er inklusiv benyttelse af ridehus (i henhold til gældende retningslinier herom),
bane, sadelrum, rytterstue, køkken og toilet i 11 af årets 12 måneder. Hver juli måned er
opstaldningsstedet og dets faciliteter lukket.
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På vedlagte bilag – Ydelser på Ordrupdal Rideklub er opstaldningsstedets generelle ydelser specificeret. Der henvises yderligere til Ordrupdals hjemmeside for tilkøb af evt. tillægsydelser inklusiv undervisning, såfremt dette skal foregå på Ordrupdals faciliteter.

7. TILMELDING OG DEPOSITUM
Opstaldning tilmeldes på Ordrupdals hjemmeside, da alle ydelser trækkes automatisk i
henhold til de betalingsoplysninger, der er angivet. Det er opstalders ansvar at sikre at
betalingsoplysningerne er opdaterede.
I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift, har opstalder betalt depositum for
leje af boks og depositum for leje af skab med lås og nøgle. Depositummet er øremærket
til at sikre, at opstalder efterlader boks og skab med nøgler i kontraktsmæssig stand og
friholder ikke opstalder fra at betale boksleje i opsigelsesperioden.
Deposita tilbagebetales til opstalder ved kontraktens ophør, forudsat at parternes gensidige forpligtelser er opfyldt til denne dato. I modsat fald er opstaldningsstedet berettiget
til at modregne i deposita.

8. PRISER OG VILKÅR
Den månedlige boksleje, obligatorisk vaccine og ormebehandling samt evt. tilkøb trækkes automatisk forud hver måned efter tilmeldning.
Priser lægges ud fra dyrlæges fakturering og priser på ormekure.
Boksleje:
I juli måned hvor boksen ikke er tilgængelig betales et reservationsgebyr på 1000 kr.
Ved midlertidig flytning af kortere varighed gives ingen prisreduktion.
Ved flytning af hesten for en hel måned (fra den 1 i en måned til den 1 i efterfølgende
måned) gives en prisreduktion såfremt dette varsles skriftligt med mindst en måneds
varsel.
9. TILBAGEHOLDSRET
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Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet har tilbageholdsret i hesten, hvis opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaling af boksleje i overensstemmelse med
ovennævnte bestemmelser.
Hvis opstalders forpligtelser over for opstaldningsstedet andrager kr. 10.000 eller mere,
og i det omfang, at opstalder ikke sørger for at bringe mellemværendet til nul i løbet af 8
dage efter påkrav, er opstaldningsstedet berettiget til at sælge hesten bedst muligt og til
højeste bud blandt tre og derefter afskrive det indkomne i parternes mellemværende.

10. OPSTALDERS FORPLIGTELSER
Opstalder skal være medlem af Pyttur - Ordrupdal Rideklub.
Opstalder forpligter sig til at deltage og være medansvarlig for indkøringsperioden herunder observation ved foldindkøring, ved opstaldning af ny hest.
Opstalder skal på foranledning af opstaldningsstedet lade sin hest ormebehandle (typisk
2 gange årligt) efter dyrlægens anvisning og efter udtagelse af gødningsprøve. Kuren er
for opstalders regning og vil blive lagt til bokslejen.
Opstalder skal lade sin hest vaccinere 1 gang årligt. Vaccination af hestene på opstaldningsstedet foretages af opstaldningsstedets dyrlæge på det af opstaldningsstedet valgte
tidspunkt. Vaccinationen sker for opstalders regning og vil blive lagt til bokslejen.
Opstalder skal lade sin hests tænder raspe én gang årligt. Dette skal ske på opstalders
eget initiativ og regning.
Opstalder har pligt til at give lusekur. Dette skal se på opstalders eget inititiv.
Udgifter til smed og hovpleje betales af opstalder. Opstaldningsstedet forbeholder sig ret
til at rekvirere smed på opstalders regning, hvis dennes forpligtelser i relation til hesten
ikke overholdes. Hvis en sådan situation opstår, vil opstaldningsstedet naturligvis først
kontakte opstalder med opfordring til at bringe forholdene i orden.
Sædvanligvis benytter opstalder følgende smed til sin hest:
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
(navn, telefonnummer)

Opstalder er forpligtet til at have tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for hesten.
Opstalder er forpligtet til at overlade hestepasset i opstaldningsstedets varetægt.
Opstalder er opfordret af opstaldningsstedet til at have tegnet liv- uanvendeligheds- og
sygeforsikring på hesten.
I det omfang, at opstalder lader andre ride og tage vare på hesten, det være sig kortvarigt eller permanent, indestår opstalder for, at en kopi af denne kontrakt er tilgået vedkommende, og indestår for, at vedkommende overholder de i nærværende kontrakt aftalte regler.
Eventuelle parter, skal meddeles daglig leder på skrift og såvel opstalder som eventuelle
parter skal være medlem af Ordrupdal.
Boksen må ikke udlejes eller udlånes til tredjepart.
Opstalder forpligter sig til løbende at holde vandkop, krybbe og vægge rene i sin hests
boks, samt holde øje med at vandkoppen i boksen giver 8L i minuttet.
11. SKADER
Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er
ikke opstaldningsstedets ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil.
Skader, der påføres hesten ved/som følge af indtagelse af foder sker på opstalders ansvar. Opstaldningsstedet kan således ikke gøres ansvarlig herfor.
Opstaldningsstedet har ikke ansvar for bortkomst eller beskadigelse af eventuelt udstyr,
der måtte være opbevaret på opstaldningsstedet sammen med hesten. Dette opbevares
således på opstalders risiko.
Opstalder er i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig for eventuelle
skader,

som

hesten

måtte

forvolde
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Opstalder opfordres til, at tegne ansvarsforsikring og/eller anden forsikring for nævnte
risici.
12. SYGDOM
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er opstaldningsstedet forpligtet til
straks at forsøge at komme i kontakt med opstalder via ovennævnte telefonnumre.
Hvis ikke dette lykkes og/eller der er tale om akut sygdom, er opstaldningsstedet berettiget til at tilkalde dyrlæge. Alvoren af tilstanden af hestens sygdom/skade vurderes af
opstaldningsstedet.
Opstaldningsstedet er således berettiget til på opstalders vegne og regning at tilkalde
dyrlæge i disse tilfælde. Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder.
Sædvanligvis benytter opstalder følgende dyrlæge/hestehospital til sin hest:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(navn, adresse, telefonnummer)
Opstalder giver hermed bemyndigelse til opstaldningsstedet og/eller opstaldningsstedets
dyrlæge til at indhente eventuelle nødvendige yderligere oplysninger direkte fra opstalders dyrlæge.

12. ARBEJDSDAG
Det er den enkelte opstalders ansvar, selv at sørge for at rydde op efter sig. Hvert år i
foråret afsættes 1 dag til fælles oprydning og diverse projekter til gavn for alle på stedet.
Det forventes, at så mange som muligt deltager til fælles gavn. Ved manglende deltagelse er opstaldningsstedet berettiget til at opkræve et nærmere fastsat beløb fra udeblevne
opstaldere.

13. ORDENS- OG RIDEREGLER
Opstalderen forpligter sig til at overholde gældende lovgivning, herunder naturligvis Lov
om hold af Heste og Lov om værn af Dyr.
Opstalders hest skal motioneres min. to timer fem gange ugentligt (sandfolde kan ikke
betragtes som motionsfolde).
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Opstalder forpligter sig til at følge de regler om benyttelse af ridehus/ridefaciliteter samt
orden på ejendommen (ordensregler), som gælder for opstaldningsstedet. Reglerne er at
finde på Ordrupdal Rideklubs hjemmeside.

14. AFTALEPERIODE OG OPSIGELSE
Nærværende opstaldningskontrakt løber uafhængigt af den opstaldede hest på ubestemt
tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på 1 måneds varsel til en måneds udgang fra
begge parters side. Opsigelsen skal være skriftlig.
Uanset opsigelsesvarsel gør opstaldningsstedet opmærksom på, at opstaldningskontrakten ikke kan opsiges de første tre måneder af parternes samarbejde om den opstaldede
hest. Dette af hensyn til kontinuiteten og stabiliteten i flokkene. Opstaldningsaftalen
gælder således for en minimumsperiode på tre måneder. Flyttes hesten indenfor disse tre
måneder alligevel af opstalder, betales de resterende dage op til de tre måneder (90 dage).
For varsling af midlertidig flytning af hest mm henvises til vedlagte bilag; Ydelser på
Ordrupdal Rideklub Pyttur.
I tilfælde af én af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan kontrakten opsiges med øjeblikkeligt varsel. Det samme gælder, hvis den i nærværende
kontrakt omtalte hest måtte vise sig ikke at trives, eller udviser aggressiv adfærd i flokken, eller på anden måde afstedkommer, at der opstår fare eller væsentlig gene ved opbevaring af hesten på opstaldningsstedets præmisser. Er der givet urigtige oplysninger
om hesten i pkt. 6, vil det også være at betragte som væsentlig misligholdelse fra opstalders side.
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at opstaldningsstedet betragter forsinkelse med
betaling af ydelser fra opstalders side som værende væsentlig misligholdelse, når der er
gået 7 dage over forfaldstid.
Hvis opstaldningsstedet påberåber sig væsentlig misligholdelse og/eller forlanger hesten
flyttet omgående, og opstalder ikke tager initiativ hertil, er opstaldningsstedet berettiget,
men ikke forpligtet, til at flytte hesten til et andet sted på opstalders regning.
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15. VARSLING AF ÆNDRINGER
I relation til opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser, herunder ændring af ydelser, staldlejen og vederlag for ydelser, skal varsles med en måneds varsel til den 1. i en måned.

18. SÆRLIGE VILKÅR
For denne opstaldningskontrakt gælder følgende særlige vilkår:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

19. UDLEVERET MATERIALE
Nedenfor kvitterer;
•

Opstalder for at have modtaget nøgle til skab

•

Opstaldningsstedet for at have modtaget hestens pas, og for at have set resultatet af gødningsprøve og behørig vaccination, hvis hesten er ny

•

Opstalder for at have modtaget de 4 bilag.

20. BILAG
•

Ydelser på Ordrupdal Rideklub, 010717

•

Ordensregler på Ordrupdal Rideklub

•

Ridehusregler og ridebanereglement

•

Nyttig information til nye hesteejere.
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21. DATO OG PARTERNES UNDERSKRIFT

_______________ den

/

2017

_____________ den

/

____________________

___________________

Opstalder

Ordrupdal Rideklub Pyttur

2017

Denne aftale underskrives i to ligelydende eksemplarer og hver part opbevarer sit.
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