KONTRAKT OM OPSTALDNING
Vestbirk Ridecenter - Kongevej 32a, 8752 Østbirk
Ejer: Vestbirk Musik- & Sportefterskole
Kontakt: 75781141
ap@vmse.dk (afdelingsleder)/kontor@vmse.dk

Hestens navn:

Se opstaldningsvillkår på bagsiden
Læs endvidere vores infohæfte med vejledning til VMSEs ridelinje på VMSE.DK

Fødselsdag/år:
Stangmål:

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

By:

Mobilnummer:

Alternativt mobilnummer:

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

Fraflytningsdato:

(Set x ved ønskede køb/ydelser)

Dato:

01: Boksleje, stor boks, stor hest 2550.-/måned

05: Gamacher af og på 200.-/måned

02: Boksleje, standard, stor hest 2350.-/måned

06: Klokker af og på 200.-/måned

500: Boksleje, stor boks, pony 2350.-/måned

07: Dækken af og på 200.-/måned

510: Boksleje, standard, pony 2150.-/måned

08: Alenefold 500.-/måned

Hesteejer/bruger/værge (hvis ejer under 18 år): På vegne af Vestbirk Musik- & Sportsefterskole:
Bemærkninger eller særlige aftaler kan anføres på bagsiden

Opstaldning sker på følgende vilkår
1. Inkl. i boksleje er:
2. foder, facilitetskort, udmugning, træpiler, wrap/hø, ind-og ud lukning på fold alle hverdage.
Ønsker man selv at medbringe foder, skal dette portionanrettes til samtlige måltider - dette modregnes ikke i bokslejen!
3. Der betales månedsvis. Der tages forbehold for prisændringer i løbet af opstaldningsperioden. Der betales et forudbetalt depositum på kr. 3000, beløbet modregnes opstaldningsprisen i slutningen af skoleåret.
4. Faktura for opstaldning tilsendes via mail og der benyttes den e-mail adresse, der bliver angivet ovenfor. Oplyses der ikke e-mail, pålægges der et faktureringsbeløb på 40 kr.
5. Ændringer af foder skrives på fodertavlen ved foderrummet, KUN personalet ændrer på fodertavler på
boks.
6. VMSE forbeholder sig retten til en kortere periode, at flytte hesten til anden opstaldning, såfremt klubben pga. arrangementer har brug for opstaldningspladsen.
7. 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.
8. Der skal fremvises gyldigt vaccinationskort ved ankomst til stalden. Vaccination skal vedligeholdes i
hele perioden. Hestepasset skal opbevares på Ridecenteret af personalet.
9. Hesteejeren forpligter sig til at overholde VMSE’s strategi til bekæmpelse af indvoldsorme hos heste.
10. Alle heste, opstaldet på ridecenteret, skal have medicinsider i sit hestepas, og været registreret ride-/
hobbyheste - dvs. være udtaget af konsum inden opstaldningensperiodens start.
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 2018-19 færdiggøres sidste etape af vores byggeri af nyt ridecenter. Vi forventer indflytning i det nye
center ultimo oktober, men kan ikke garantere, at vi ikke støder i forhindringer undervejs, der kan forsinke projektet og dermed indflytning. Det må endvidere påregnes, at der skoleåret igennem vil være
forhold omkring byggeriet, der kan skabe gener og udfordringer i hverdagen. VMSE gør naturligvis sit
bedste for at mindske evt. gener og udfordringer, og forventer samtidig en konstruktiv og positiv indstilling fra såvel elever og forældre i forhold til, at vi kommer igennem byggeperioden bedst muligt. Der kan
ikke forventes prisnedsættelse på opstaldning som følge af byggeriet.

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 eller særlige aftaler:

