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OPSTALDNINGSKONTRAKT 
 
             Der er mellem parterne  
 
           Helle Rideklub, HERI 
         Vrenderupvej 40B 

 6818 Årre 
 
 

 

OPSTALDER (hestens ejer) 

Navn:_____________________________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________________________ 

Postnummer:_________________ By:__________________________________________ 

Telefonnummer(re):_________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Fødselsdato:_______________________________________________________________ 

INDGÅET FØLGENDE AFTALE OM OPSTALDNING AF HESTEN: 

Navn:____________________________________________________________________ 

Reg. nr.:_______________________ Køn:______________ Fødselsdato:______________ 

Hesten er chipmærket (sæt kryds): JA NEJ 

IKRAFTTRÆDEN 
Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft fra den _________________ 
og løber indtil aftalen opsiges skriftligt af én af parterne. 
 
HESTENS STATUS 
Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist 
dokumentation for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel 
dokumentation for ormekursbehandling. Hesten skal være vant til at blive håndteret, og skal 
kunne trækkes til og fra fold. Hesten kommer – opstalder bekendt – fra sygdomsfri stald. 
Opstalder oplyser, at hesten – opstalder bekendt – er helt sund og rask på nær følgende: 
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BETALING 
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler ejeren opstaldningsprisen efter den til enhver 
tid gældende prisliste. Prisen fastsættes af bestyrelsen for HERI og fremgår af 
hjemmesiden, www.hellerideklub.dk. Ejeren betaler opstaldningsprisen månedsvis forud, og 
beløbet forfalder til betaling den sidste bankdag i måneden. Overskrides den rettidige 
betalingsfrist pålægges et rykkergebyr på kr. 100,00, som opkræves på næste regning. 
Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med en måneds varsel til den første i en måned. 

DEPOSITUM 
Der opkræves 1 måneds opstaldningspris i depositum ved første opkrævning. 

Depositum på kr. ____________ er indgået på konto den ____________ (udfyldes af HERI) 

OPSTALDNINGSSTEDETS YDELSER 
Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftale omtalte hest på 
ankomsttidspunktet skal være opstaldet ifølge følgende ordning (sæt kryds): 

Stor boks m/ foder         Stor boks u/ foder 
 
 
Lille boks m/ foder         Lille boks u/ foder 
 

Fælles for ordningerne gør sig gældende, at boksene er strøet med halm, hvor der ikke må 
fjernes klatter mellem udmugningerne. Ejeren skal med ordningerne uden foder blande det 
selvindkøbte foder og sætte det frem i poser med navn hver dag. Foderet skal være i 
foderrummet i en lukket beholder. Der er en beholder pr. boks. Priserne på ordningerne 
fremgår på hjemmesiden, www.hellerideklub.dk. 

Rideskolen tildeler dagligt hø. Der ønskes på ankomsttidspunktet ________________ kg hø 

jævnfør prislisten på hjemmesiden, www.hellerideklub.dk. 

Der ønskes på ankomsttidspunktet: 

Fold med flere heste u/ tillæg Vagter i weekend & helligdage u/ tillæg 
  

Enefold m/ tillæg  Fuldpasning m/ tillæg 
 

Tillægsprisen samt vilkår for brug enefold & fuldpasning 
fremgår på www.hellerideklub.dk. 
HERI er forpligtet til, at:  

1. Stille boks og dertil hørende sadelplads til rådighed for ejeren. 
2. Give ejeren ret til at benytte faciliteterne i sadelrummet til opbevaring af sadeltøj. 
3. Give ejeren de rettigheder, der fremgår af prislisten på www.hellerideklub.dk. 
4. Fodre hesten fagligt korrekt. 
5. Tilkalde dyrlæge og underrette ejeren i tilfælde af at hesten bliver syg. 
6. Forestå ud- og indlukning i hverdagene. 

HERI er ikke forpligtet til, at: 
1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, 

herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. 
2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge m.v. 
3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr. 
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Ejeren er forpligtet til, at: 
1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som 

hesten måtte forvolde. 
2. Holde hesten ansvarsforsikret. 
3. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået. 
4. Selv at benytte den til enhver tid af HERI anviste boks, idet ejeren ikke uden HERI’s 

skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end 
opstaldning af ovennævnte hest. 

5. Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur, herunder at godtgøre HERI’s 
udgifter, som HERI har afholdt på vegne af ejeren. 

6. Forestå weekend- samt helligdagsvagter med fodring, strøning, ud- og indlukning 
samt udmugningsordning. Ved udeblivelse pålægges et gebyr på kr. 300, som 
opkræves af HERI. Ejeren er selv forpligtet til at orientere sig om ordningerne, 
som fremgår af opslagstavlen i stalden. 

7. Efterleve HERI’s ordensregler, herunder give HERI adgang til den anviste boks og 
undlade at vanrøgte den. 

8. Efterleve retningslinjer vedr. åbning af vinduer jævnfør opslag i stalden. 

9. Efterleve retningslinjer vedr. brug af sygefold samt luftefold jævnfør opslag i stalden. 

VARSEL AF ÆNDRINGER 
Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt – det vil sige i relation til opstaldningsstedets 
ydelser skal varsles skriftligt med minimum en måneds varsel til den første i en måned. 

OPSIGELSE 
Denne aftale kan af begge parter opsiges skriftligt med en måneds varsel til den første i en 
måned. Ved fraflytning skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand – eller 
deltage i den næste udmugning i udmugningsordningen efter fraflytning af hesten. Sker 
dette ikke, vil der blive fratrukket kr. 300 af det indbetalte depositum. I tilfælde af at anviste 
boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade m.v. kan HERI 
opsige kontrakten uden forudgående varsel. Flyttes hesten inden udgangen af 
opsigelsesperioden, kan boksen ikke lejes ud til andre i den tilbageværende periode, og 
retten til foder, halm m.m. bortfalder i den restende del af perioden. 

MISVEDLIGEHOLDELSE 
Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part 
berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen. Hvis en hesteejer misligholder sine 
forpligtelser efter denne aftale, er HERI dog berettiget til, for ejerens regning, at foranledige 
aftalens enkelte punkter opfyldt. Det skal fastslås, at manglende rettidig indbetaling af 
boksleje medfører en misligholdelse af denne kontrakt, hvorved udlejer har ret til at opsige 
kontrakten, således hesten skal flyttes og retten til tilbagebetaling af depositum frafalder. 

TILBAGEHOLDSRET 
Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet 
har tilbageholdsret i hesten, såfremt opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i 
henhold til denne kontrakt. Meddelelse om tilbageholdelsesret meddeles lejer per mail.  
 
____________________________________     ___________________________________ 
Dato  Underskrift af ejer                 Dato Underskrift af HERI 


