Dato:

Udlejer: Roskilde Tekniske Skole (RTS), Landbrugsskolen Sjælland,
Afdeling Roskilde, Ledreborg Alle 42, Svanemosegård, 4000 Roskilde.

Denne aftale vedrører lejer/elev:
Lejer/elevens navn:
Adresse:
Telefon nummer:
E-mail adresse:
Hvis elev er under 18 år, forældres navn, mail og telefon nummer:

Opstaldningsperiode:
Aftalen træder i kraft den

og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne.

Aftalt slutdato den
Betaling for privat opstaldning:
Ejeren betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første
i måneden. Forhøjelse af pensionsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en
måned.
I lejen for en boks, der pr. 01.08.2019 udgør 1500 kr., er inkluderet foder i form af græs,
wrap og kraftfoder, samt strøelse i form af halm.
Opstaldning og betaling sker for hele måneder.
Opsigelse af boks, før studieopholdet er afsluttet, skal ske med en måneds varsel til den
første i måneden.
Depositum:
Som depositum indbetaler ejeren 1.500,00 kr. svarende til 1 måneds boksleje.
Depositum betales forud og inden hesten ankommer.
Afregning aftales med kontoret på L50.

v. 06.2019

Opstaldningskontrakt

Fodring:
1. Hesteejeren kan anvende de af skolens fodermidler.
2. Ønskes andet foder, er det for hesteejerens egen regning og der blandes selv foder til hvert måltid, så
det står klar til fodring.
3. Ønskes strøelse i form af spåner, kan dette efterkommes mod et tillæg til boksleje på 300,- kr. pr.
måned. Beløbet faktureres månedsvis forud og der ydes ingen reduktion i prisen, såfremt ordningen
ophører før den 1. i en måned. Opsigelse af spåneordning skal ske senest dagen før den 1. i måneden.
4. Fodertavler skal udfyldes ved ankomsten, sammen med staldsansvarlig.

Skolen er ikke forpligtet til at:
1. Skolen hæfter ikke for hestens tilskadekomst eller død – det være sig under ridning, mønstring, ophold
på fold, stald eller lignende.
2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
3. Skolen hæfter ikke for tyveri eller bortkomst af hesteudstyr og lignende.

Ejeren er forpligtet til at:
1. Påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
2. Aflevere hestepas til staldansvarlig.
3. Hesten skal være vaccineret ved ankomst. Hesteejeren forpligter sig til at holde hesten vaccineret
mod influenza og kontrollere, at dens sundhedstilstand og trivsel er upåklagelig.
4. Hesten skal være chippet og ude af konsum – indskrevet på medicinsider i hestepas.
5. Holde hesten ansvarsforsikret.
6. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
7. Holde sadeltøjet rent, i god stand og korrekt ophængt.
8. Hesteejeren forpligtiger sig til at deltage i den til enhver tid gældende pasningsturnus.
Pasningen kan omfatte weekender, ferier, helligdage og hverdage.
9. Al ridning og omgang med hestene foregår på eget ansvar. Ridehjelm er påbudt under alle former for
håndtering og ridning. Der skal altid bæres sikkerhedsvest ved springning og der må kun springes,
når der er en lærer tilstede. Ved ridning på offentlig vej, efter mørkets frembrud, skal hesten være
udstyret med såvel lys som reflekser.
10. Hesteejeren forpligter sig til ved sin optræden og gode horsemanship at bidrage til, at alle faciliteter
fremstår og bevares rene og velplejede, og at ens egen hest trives optimalt. Hvis der er nogle heste,
der mistrives eller bliver behandlet dårligt, meddeles dette til staldansvarlige eller skolens ledelse.
11. Der må ikke på døre, bjælker, boksvægge og lignende klæbes eller sømmes private meddelelser eller
opsættes egne fodertavler. De af skolen opsatte foder- og opslagstavler skal benyttes.
12. Faciliteter kan benyttes, hvis de ikke er i brug af skolen. Når ikke andet er aftalt er faciliteterne frit
tilgængelig fra 15:30 – 21:00. Stald-ridebane-ridehusregler skal overholdes.
Stalden er åben fra kl. 6:30 – 21:00.
13. Legetøj der er lavet til heste, må gerne ophænges i boksene efter aftale. På boksdøren må der kun
hænge et dækken.
14. Hesteejer sørger selv for indkøb af saltsten.

15. Hesten skal altid have grime på i boks og på fold.
16. Staldgangen skal være ryddelig og sadelkasser kan stå på anviste opbevaringspladser.
17. Alle heste får tildelt ormekur 2 gange om året, hvilket er inkluderet i opstaldningsprisen.
18. Ved brug af ridehus, skal klatter fjernes og ryddes op, ellers kan ridehuset blive lukket.
Læs ridehus-regler.
19. Ridehuset må kun benyttes af den person, der har hesten opstaldet – ellers skal det ske ifølge aftale.
20. Overholdes aftaler ikke kan der ske en stigning i prisen for opstaldningen af hesten til 2400 kr. eller
aftalen kan ophæves.

Skolen er forpligtet til at:
1.

Stille boks og dertil hørende sadelskab til rådighed for hesteejeren, medbring selv lås.

2. Fodre hesten fagligt korrekt.
3. Skolen forbeholder sig ret til på ejerens regning at tilkalde dyrlæge eller smed, såfremt dette skønnes
nødvendigt, og ejeren ikke træffes eller har tilsidesat sin pligt til at kontrollere hestens sundhedstilstand. Den staldansvarlige i weekenderne har ligeledes ret til, på ejers regning at tilkalde dyrlæge,
såfremt dette skønnes nødvendigt.
4. Påtage sig det erstatningsansvar, skolen efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde
under opstaldning på skolen.

Aflevering af hest:
Kun efter aftale med staldansvarlige.

