KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE.

Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter.

Prisliste
Pony (under 150 cm) med
halm/hø +fodring/ud- og
indlukning på hverdage
+facilitetskort+2 årlige
gødningsprøver.

1400 kr /måned

Hest med halm/hø
+fodring/ud- og indlukning på
hverdage +facilitetskort+2
årlige gødningsprøver.

1500 kr /måned

Weekend-pasning

150 kr/måned

Løsdrift

600-700 kr/måned (afhængigt
af størrelsen på hest/pony)

Sommergræs pony eller hest

500 kr /måned

Generelle vilkår
1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes
faktura pr mail.
2) Staldpladsen kan disponeres til anden side, hvis pensionsprisen ikke er betalt
rettidigt.
3) Evt. ændringer i priserne eller kontrakten skal gives af udlejer med 1 måneds varsel.
4) For at være opstaldet på Holtegaard skal man være medlem af Holtegaard Rideklub
(Pris: 200 kr/år voksne, 100 kr/år børn) og have et ridekort, som også købes af
Holtegaard Rideklub (Priser: 100 kr/måned eller 500 kr/halvår eller 800 kr/år)
5) Ejeren skal foretage sin del af pasningen og fodringen korrekt. Ved mislighold af dette
kan kontrakten opsiges af udlejer.

6) Ved uheld/sygdom forsøges ejer kontaktet først. Hvis ejer ikke kan kontaktes skønner
udlejer, om det er nødvendigt med evt. dyrlæge eller anden hjælp.
7) Opstaldningsprisen omfatter ikke udgifter til dyrlæge eller smed.
8) Hesten opstaldes for ejers regning og risiko i enhver henseende.
9) Udlejer påtager sig ikke ansvaret for eventuel sygdom, hestens liv og førlighed,
herunder skader, som hesten måtte pådrage sig under opstaldning og pasning.
10) Staldpladsen kan gensidigt opsiges skriftligt med en måneds varsel til den 1. i en
måned. Ved fraflytning skal boksen afleveres i rengjort tilstand.
11) Al færdsel og ophold på stedet sker på eget ansvar.

Hesteejeren er desuden forpligtiget til:
- at kende vilkårene for opstaldning.
- at kende ordensreglerne for ridehal, stald og rytterstue
- at kende områderne for parkering og ridning på veje og stier omkring Holtegaard - at
holde hesten ansvarsforsikret.
- at holde sadeltøj i forsvarlig stand og korrekt ophængt.
- at overholde stedets regler, herunder at bruge ridehjelm.
- at hesten er vaccineret mod influenza og stivkrampe og er behandlet med ormekur ved
ankomst.
- at hesten får en årlig ormekur og andre nødvendige vaccinationer
- at være med til at holde en god stemning og omgangstone

KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HEST.
Lejer
Navn
Adresse
Postnummer/By
Telefon
Mailadresse

Udlejer
Holtegaard Ridecenter V. Frank Olsen & Lone Due Bak
V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund. Tlf 20272196/25391797. post@holtegaard.info

Hestens navn: _______________________________ Alder: ________________

Hestens type: _____________________ Dato for lejemålets start:______________

Sommergræsning ønskes med:_______ Udmugning ønskes med: ________

Særlige forhold: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Dato: ______ Lejer: _______________________________________________

Dato: ______ Udlejer:______________________________________________

