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Staldkontrakt 

 
Lejers Navn: ___________________________ E-mail: ______________________________ 

Fødselsdato: ___________________________ Tlf.: _________________________________ 

Adresse: ______________________________ Hestens navn: ________________________ 

 
Afkryds opstaldningstype: 

Fuldpas stor boks  Fuldpas mellem boks  Fuldpas lille boks  

Selvpas stor boks  Selvpas mellem boks  Selvpas lille boks  

Aftalen træder i kraft dato/måned/år: ________________________________________________________ 

Hesten er udelukket fra konsum: Ja ____ Nej ____ 

Lejer har ajourført sig på hjemmeside eller lignende, og er indforstået med de aktuelle priser. 

Lejer har gennemlæst og accepteret betingelserne for opstaldning beskrevet på hjemmesiden. 

Lejer har gennemlæst og er indforstået med stald- og sikkerhedsreglementet. 

Lejer er indforstået med, at der ikke er opbevaringsmuligheder på Klubben udover de anviste pladser. 

Lejer fremviser ved ankomst personalet dokumentation for vaccination og sidste ormebehandling. 

 

Depositum: 
 
Der betales ikke depositum. Boksen tilmeldes og betales via Klubmodul månedsvis forud. 
 

 

Helsinge Rideklub forpligter sig til at: 

• Stille 1 boks, 1 skab og 1 sadel- og trenseplads til rådighed 

• Fodre Hesten faglig korrekt (herunder 3 x krybbefoder og 2 x stråfoder i døgnet) 

• Lukke Hesten ud på fold i hverdage samt weekender og helligdage 

• Lukke Hesten ind på hverdage samt weekender og helligdage 

• Sørge for ansvarlig og faglig korrekt omgang med heste 

• Tilkalde dyrlæge på ejers regning, hvis dette vurderes nødvendigt. Denne kontrakt fungerer som 
fuldmagt for klubben til ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut 
sygdom hos Hesten, hvis Lejer ikke kan træffes 

• Tage gødningsprøver og ormebehandle (april+oktober) for Lejers regning 

• Varsle prisstigninger således, at boksen kan opsiges af Lejer før prisstigningen træder i kraft 
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Helsinge Rideklub forpligter sig ikke til at: 

• Påtage sig noget ansvar for Hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed - herunder skrammer, 
som Hesten måtte pådrage sig under opstaldningen/fold. Opstaldningen sker på eget ansvar og 
under accept af risiko for sygdom og skader 

• Afholde udgifter vedrørende hesten. Herunder udgifter til smed, dyrlæge m.v. 

• Tegne forsikring, der dækker Lejerens hest, sadeltøj eller andet udstyr 
 
Lejer forpligter sig til at: 
 

• Overholde dyreværnsloven 

• Gennemlæse og overholde klubbens stald- og sikkerhedsregler (findes på hjemmesiden) 

• Overholde reglerne ved kontrol fra Fødevarestyrelsen i forbindelse med Hesten omkring foder og 
medicin, hvis Hesten ikke er fritaget fra konsum 

• Påtage sig det erstatningsansvar lejeren efter lovgivningen har for skader, som Hesten måtte 
forvolde 

• Overholde personalets anvisninger 

• Holde Hesten ansvarsforsikret 

• Holde Hesten basisvaccineret jf. DRF 

• Opføre sig ansvarligt både med og uden hest 

• Udfylde boksskiltet korrekt (spørg evt. personalet) 

• Vaske boksen én gang årligt efter personalets anvisninger eller betale det af Klubben pålagte gebyr 

• Holde støv og spindelvæv i boksen på et minimum, ligesom krybbe og vandkop holdes i 
præsentabel stand 

• Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, og korrekt ophængt 

• Ved selvpasserordning sørger lejer for at muge hver dag. Klubben kan give dagsbøder ved 
undladelse heraf 

• Opbevare hestepasset således, at det på forlangende kan anskaffes indenfor en halv time. Såfremt 
det ikke kan skaffes, vil Lejer stå for betaling af bøde herfor (fra Fødevarestyrelsen) 

• Deltage som hjælper ved Klubbens arrangementer 
 
 
Tilkøbsmuligheder: 
 
Det er muligt at tilkøbe aftagning og påsætning af klokker og lign. Ved tilkøb er det vigtigt at informere 
personalet samt at afkrydse det på boksskiltet. Der betales pr. påbegyndt måned. Der kan betales for 
enkelte gange, hvis dette er aftalt på forhånd. 
 
Faciliteter: 
 
Man kan frit benytte Klubbens faciliteter i tidsrummet 7-22. Rideklubben har dog ret til at lukke for visse 
faciliteter ved stævner, kurser, undervisning m.m. 
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Opsigelse: 
 

• Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned 

• Ved fraflytning fra stalden skal Lejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand 

• I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller 
lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel 

 
Misligholdelse: 
 

• Såfremt lejeren er i restance med betaling af bokslejen, kan Klubben udøve tilbageholdelsesret i 
Hesten. Dette betyder, at Klubben kan nægte at udlevere hesten til Lejer eller andre, som ønsker 
Hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til Klubben. Meddelelse om udøvelse af 
tilbageholdelsesret meddelelses til Lejer ved anbefalet brev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ ________________________________________ 
 
 Lejers underskrift       Bestyrelsesmedlems/daglig leders underskrift 
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