Opstaldningskontrakt/opstaldningsbetingelser i Morsø Rideklub

Ved tilmelding af opstaldning af hest/pony der foretages på hjemmesiden vil følgende vilkår være
gældende:
Betaling af opstaldning og de services der tilmeldes trækkes automatisk fra ejerens konto den 1. i
hver måned.
Aftalen løber indtil den skriftligt på mail opsiges af en af partnerne til den 1. i en måned med 30
dages varsel. Klubbens mail info@morsoe-rideklub.dk
Daglig leder har ansvaret for den daglige fodring af hestene og sammen med bestyrelsen og under
vejledning fra foder konsulent, ansvaret for det foder som klubben stiller til rådighed. Ønskes
andet foder indkøber opstalder for egen regning foder og bærer selv ansvaret for kvalitet og
mængde.
Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af klubbens hjemmeside. Forhøjelser af
priserne kan ske til den 1. i en måned med 30 dages varsel.
Inden hestens ankomst til opstaldningsstedet, skal opstalderen vise pas med gyldig vaccination og
dokumentere nylig gødningsprøve og eventuel behandling. Hesten skal være chippet.

Klubben er forpligtet til at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stille boks til rådighed for ejeren.
Fodre hesten fagligt korrekt. Fodrings tider KL.7, Kl. 13 og KL.21,30
Stille strøelse til rådighed. (halm)
Underrette ejer og tilkalde dyrlæge ved sygdom hos hest/pony.
Give ejer de rettigheder, der fremgår af rideskolens regler.
Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten
måtte forvolde under opstaldning hos klubben.

Klubben er ikke forpligtet til at:
1. Påtage sig ansvar for hesten ved evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder
skrammer, som hesten måtte pådrage sig under ophold på rideskolens område.
2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed og dyrlæge.
3. Tegne forsikring, der dækker ejerens hest, sadeltøj og andet udstyr.

Ejeren er forpligtet til:
1. Holde hesten ansvarsforsikret (de fleste hus/indboforsikringer indeholder dette)
2. Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur, herunder at godtgøre klubbens udgifter
som klubben har afholdt på vegne af ejeren. Klubben foretager ormebekæmpelse 2 gange
årlig, forår og efterår. Her udtages gødningsprøve og hesten behandles ud fra den.

3. Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet ejeren ikke uden klubbens
samtykke (den daglige leder) kan disponere over den anviste boks til andet formål end
opstaldning af den hest som tilmeldingen omfatter.
4. At sørge for at heste-passet er tilgængeligt i forbindelse med kontrolbesøg. Hvis ikke vil
ejer blive faktureret for udgifter der måtte fremkomme.
5. Efterleve klubbens ordensregler og sikkerhedsregler, herunder give klubben adgang til den
anviste boks og undlade at vanrøgte den.
6. At sørge for at hesten ikke vanrøgtes og behandles etisk korrekt og ikke lider overlast.
7. I samarbejde med daglig leder at udfylde boksskilt med foder angivelser m.m.
8. Ejeren er forpligtet til at holde sine personoplysninger, herunder mailadresse og
betalingskort opdateret.
9. Ejeren er forpligtet til, via vores hjemmeside, at holde sig orienteret om ændringer og
arrangementer, der kan have betydning for adgangen til staldene og foldene

I øvrigt er følgende generelle forhold gældende:
1. At klubben med ejerens samtykke, kan disponere over boksen hvis overnævnte hest er
væk fra rideskolen i mere end en uge. Dog vil boksen kunne anvendes uden tilladelse
fra ejeren ved rengøring på rideskolen, udmugning og akut opstået situationer.
2. I tilfælde at anviste boks befinder sig i en stald som lider undergang ved brand,
stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

Misligholdelse:
Hvis en af partnerne misligholder sine forpligtigelser er den anden part berettiget til at give en
advarsel for derefter at opsige aftalen straks hvis forpligtigelser ikke derefter opfyldes.
Hvis en hesteejer misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget
til, for ejerens regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
Dato for hestens ankomst til stalden:
Opstalder navn/underskrift
Hestens navn:
Dato:

For Morsø-rideklub

Dato:

