STALDKONTRAKT
Vestbirk Ridecenter - Kongevej 32a, 8752 Østbirk
CHR nr.: 129702
Ejer: Vestbirk Musik- & Sportefterskole (VMSE)
Kontakt: 75781141
ap@vmse.dk (afdelingsleder) / kontor@vmse.dk

Hestens navn:

Se opstaldningsvillkår på bagsiden

Fødselsdag/år:
Køn:

Stangmål:
Ejerens navn:
Elevens/brugerens navn:
Adresse:
Postnummer:

By:

Mobilnummer:

Alternativt mobilnummer:

Email (faktureringsadresse):
Dyrlæge (husk tlf. nummer):
Startdato opstaldning:

Fraflytningsdato:

OBS! Ønsker I selv at medbringe foder, skal dette portionsanrettes til alle måltider. Dette modregnes ikke i bokslejen. Alle
heste der ikke er udtaget af konsum, hvor hesteejer ønsker at benytte andet foder end det der benyttes på ridecenteret, udfyldes
der her ved ankomst en ekstra kontrakt, hvorpå der skal registreres hvad der fodres med.

(Set x ved ønskede køb/ydelser)
01: Boksleje, hest: 3450.-/måned

07: Dækken af og på: 200.-/måned

02: Boksleje, pony: 3350.-/måned

08: Alenefold: 500.-/måned

05: Gemacher af og på: 200,-/måned

09: Tillæg for hø i stedet for wrap: 200,-/måned

06: Klokker af og på: 200.-/måned

10: Dækkenskifte: 400,-/måned

Hesteejer/bruger/værge (hvis ejer under 18 år):

På vegne af Vestbirk Musik- & Sportsefterskole:

Underskrift:						

Underskrift:

Dato:

Dato:

Bemærkninger eller særlige aftaler kan anføres på bagsiden af kontrakten i feltet ”Bemærkninger”.

Opstaldning sker på følgende vilkår
1.

Inkl. i boksleje er:
Foder, facilitetskort, udmugning alle hverdage, halmpiller (opfyld af personalet), wrap, ind-og ud lukning på fold alle hverdage.

2.

Der betales månedsvis. Der tages forbehold for prisændringer i løbet af opstaldningsperioden.

3.

Faktura for opstaldning tilsendes via mail og der benyttes den e-mailadresse, der bliver angivet ovenfor. Oplyses der ikke e-mail, pålægges der et
faktureringsbeløb på 40 kr.

4.

Ændringer af foder skrives på tavlen ved opsadlings pladserne, KUN personalet ændrer på fodertavler på boks.

5.

VMSE forbeholder sig retten til en kortere periode at flytte hesten til anden opstaldning, såfremt VMSE pga. arrangementer har brug for opstaldningspladsen.

6.

Foder og pasning bliver udført af ridecenterets personale. Ved evt. sygdom vil dyrlægen blive tilkaldt for ejers regning, og hesteejer vil så vidt muligt
blive kontaktet samtidig på mobil. Ejer er indforstået med, at nødvendig akut dyrlæge bistand kan blive iværksat uden ejers godkendelse.

7.

Der skal fremvises gyldigt vaccinationskort ved ankomst til stalden. Vaccination skal vedligeholdes i hele perioden. Vi anbefaler ud over influenzavaccinerne at hestene er vaccineret mod herpes virus.

8.

Hestepasset skal opbevares på Ridecenteret af personalet i arkivskabet. Såfremt hestepasset ikke er i arkivskabet ved eventuelt kontrol fra fødevarestyrelsen, vil VMSE opkræve evt bøde af hesteejeren/ hestebrugeren.

9.

Hesteejeren forpligter sig til at overholde VMSE’s strategi til bekæmpelse af indvoldsorme hos heste. Gødningsprøver foretaget 2 gange årligt for
hesteejers regning.

10. Alle heste, opstaldet på ridecenteret, skal have medicinsider i sit hestepas.
11. Hesteejer forpligter sig til at overholde VMSE’s ordensregler, samt at overholde reglerne for ridning i naturen omkring Vestbirk. Her henledes opmærksomheden på de særlige regler omkring ridning på naturstien.
12. I stalden har vi en basis/GMP-registrering efter foderhygiejneforordningen, og hesteejers eventuelle brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer i
en ren form sker på hesteejers egen foranledning og ansvar. Alle heste der ikke er udtaget af konsum, hvor hesteejer ønsker at benytte andet foder
end det der benyttes på ridecenteret- udfyldes der her en ekstra kontrakt, hvorpå der skal registreres hvad der fodres med.
13. Vedrørende medicinhåndtering, må der kun opbevares medicin på ridecenteret med tilhørende tilbageholdelses seddel fra dyrlæge. Tilbageholdelses sedlerne kan med fordel opbevares i arkivskabet sammen med hestens pas. Overholdes dette ikke vil VMSE opkræve evt bøde af hesteejeren/
hestebrugeren ved eventuel kontrol fra fødevarestyrelsen.
14. Alle heste registreres ved ankomst til VMSE på CHR nr.129702, ved fraflytning med hesten i mere end 30 dage skal der oplyses hvilket CHR nr der
flyttes til- således dette kan registreres.

Ansvarsfraskrivelse
•

VMSE påtager sig intet ansvar for evt. sygdom, hestens liv, førlighed, herunder skrammer som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen eller på folden. Ejer har beset og godkendt boks og fold.

•

VMSE påtager sig intet ansvar for ejers effekter, som befinder sig på ridecenterets område.

Opsigelse af kontrakten

Begge parter kan opsige kontrakten med 1 mdr. varsel, inden den 20. i hver måned.

Bemærkninger

Kan udfyldes digitalt

