
 

 

 
Rosenholm Rideklub (RORK) ·  CVR-nr.: 29116962 · Amaliegårdvej 54 · 8543 Hornslet 

tlf.: 60 12 39 21· bestyrelsen@rork.dk · www.rork.dk 
27-06-2019 13:15 

1 

OPSTALDNINGSKONTRAKT		
1. PARTERNE 

Imellem 
 
Opstaldningssted: 
Rosenholm Rideklub 
Amaliegårdvej 54 
8543 Hornslet 
bestyrelsen@rork.dk 
 
og 
 
Opstalder: 
 
 
 
 
 
 
Telefon:     
E-mail adresse:    
 
 
 
er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af  

Hesten:    

(Navn) 
     

  
 

IKRAFTTRÆDEN 

Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft 
 
     

 
(Dato) 
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2. HESTENS STATUS 
 

Inden hestens ankomst skal opstalderen overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentation for gyldig 
vaccination. Opstalder forpligter sig til at sørge for, at hesten er forsynet med chip, og udelukket fra 
konsum, og opstalder er samtidig forpligtet til at følge staldens ormekursprogram. 
 

3. DEPOSITUM & INDSKUD 
 

I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift betales der 500,00 kr. i depositum og 2 mdrs. 
boksleje, hvoraf 1 md. udgør indskud og 1 md. udgør første måneds boksleje. Depositum tilbagebetales 
ved fraflytning, forudsat at parternes gensidige forpligtelser, herunder rengøring af boks, evt. skader 
forvoldt af hesten/ponyen er udbedret og 4 timers obligatorisk arbejdsdag, er udført inden fraflytning af 
hest. I modsat fald er opstaldningsstedet berettiget til at modregne i eller tilbageholde depositummet. For 
manglende rengøring af boks tilbageholdes kr. 500,00. 
Boksrengøring og oprydning skal godkendes af RORK’s bestyrelse. Ved opsigelse af kontrakten modregnes 
indskuddet den sidste måneds opstaldningsleje. 
Depositum og indskud indbetales til klubbens konto hos Djurslands Bank: 7320 0001136337, sammen med 
første opkrævning af boksleje. Herefter modtager du kvitteret kopi af kontrakten. 
 
Indbetalt depositum:________________________           Indbetalt indskud:_________________________
   (kr.)                                                                                                                      (kr.) 
 
 

4. BETALING 
 

Opstalder skal, senest i forbindelse med underskrivelse af nærværende kontrakt, oprette en profil i 
medlemsmodullet på klubbens hjemmeside. Samtidig tilmeldes/betales for medlemsskab. Alle øvrige ydelser 
samt tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter, foregår ligeledes i medlemsmodullet, via klubbens 
hjemmeside. Ydelser tilmeldes i den måned hvor betaling for ydelsen skal starte. Betaling sker direkte med 
betalingskort. Alle betalingsinformationer er sikkerhedskrypteret via DIBS/Nets. Der tilføjes et obligatorisk 
administrationsgebyr til alle transaktioner. 
Har opstalderen ingen mulighed for at betale med betalingskort, sender opstalderen, efter profiloprettelsen, 
mail til bestyrelsen@rork.dk med oplysninger om hvilke hold/ydelser der ønskes tilmeldt. Herefter modtager 
opstalderen hver måned en elektronisk faktura, der betales med bankoverførsel. Hver faktura tillægges et 
forhøjet administrationsgebyr på 50,-kr. 
 

5. OPSTALDNINGSSTEDETS FORPLIGTELSER/YDELSER 
 

a. Opstaldningsstedet forpligter sig til at stille boks og dertilhørende sadelplads og plads til skab 60x60cm 
til rådighed for opstalder. 

b. Opstaldningsstedet lukker hesten på fold om morgenen efter morgenfodring alle ugens dage. Der 
tages dog forbehold for uforudsete hændelser. 

c. Opstaldningsstedet forpligter sig til at yde hesten fagligt korrekt pasning og pleje. 
d. Opstaldningsstedet forpligter sig til at fodre hesten morgen og aften med på forhånd afvejet 

krybbefoder eller med opstaldningsstedets foder (efter dagspris på hjemmeside) (beskrives på tavlen 
på boksdøren). 
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Opstaldningsstedet tilbyder IKKE at give stråfoder om morgenen inden hesten lukkes ud. 
 

e. Opstaldningsstedet påtager sig IKKE ansvar for hestens evt. sygdomme eller hestens liv og førlighed, 
herunder skrammer hesten måtte pådrage sig under opstaldning. Se i øvrigt under pkt. 11 
”Misligholdelse og Opsigelse”. 

f. Opstaldningsstedet afholder IKKE udgifter vedrørende hesten til smed, dyrlæge ect. 
g. Opstaldningsstedet forpligter sig IKKE til at tegne forsikring, der dækker opstalders hest, sadeltøj eller 

andet udstyr. 
h. Opstaldningsstedet påtager sig IKKE medicinsk behandling af syg hest, medmindre der er indgået en 

konkret, detaljeret, skriftlig aftale herom. 
i. Opstaldningsstedet tilbyder diverse ydelser mod ekstrabetaling. Se hjemmeside for ydelser og priser. 
j. Personale sørger for vand i sommerhalvåret. Rengøring af vandkar sørger opstalder selv for. 

 
 
6. OPSTALDERS FORPLIGTELSER 

 
a. Opstalder forpligter sig til at betale en månedlig boksleje, samt ekstra ydelser efter den til enhver tid 

gældende prisliste. Bokslejen fastsættes af bestyrelsen og varsles med minimum en måned til den 1. i 
en måned. Gældende boksleje fremgår på opstaldningsstedets hjemmeside. Bokslejen skal 
forudbetales. Se i øvrigt punkt 4. Betaling efter sidste betalingsdag medfører et betalingsgebyr på kr. 
100,00, som tillægges senere månedsfaktura. 
Ved 2 måneders manglende betaling af boksleje gives en advarsel, der kan betyde en opsigelse med 3 
dages varsel. 
Bokslejen er fast året rundt. Der betales boksleje for månedens første til månedens sidste dag (fuld 
måned), uanset dato for tilflytning/fraflytning. 

• Bokslejen er inklusive følgende: Boks (eksl. strøelse) 
• Fodring, alle dage morgen/aften 
• Udlukning (med forbehold for uforudsete hændelser) 
• Facilitetskort til ridehal og udendørsbaner 

b. Opstalder forpligter sig til at holde hesten ansvarsforsikret. 
c. Opstalder forpligter sig til at benytte den til enhver tid af opstaldningsstedet anviste boks.  

Opstalder kan ikke disponere over boksen til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest/pony.  
Så længe opstalderen overholder betaling af boksleje har opstalder råderet over boksen under hensyn 
til ellers gældende regler.  

d. Opstalder forpligter sig til at afholde udgifter i forbindelse med diverse fællesudgifter (fx brug af 
genbrugsstation, gødning af mark, vaccinationer og ormekure). 

e. Opstalder forpligter sig til at forestå udmugning af den anviste boks efter opstaldningsstedet skøn af 
behov. Opstalder bestemmer selv strøelse, halm ikke en mulighed. 

f. Opstalder forpligter sig til at tilse hesten dagligt, og/eller sørge for forsvarlig pasning. 
g. Opstalder forpligter sig til at efterleve klubbens ordensregler og sikkerhedsregler. 
h. At påtage sig det erstatningsansvar, ejeren efter lovgivningen har for skader, som hesten/ponyen måtte 

forvolde 
i. Opstalder er forpligtet til at informere opstaldningsstedet, såfremt hesten ikke i rimelig grad er 

håndterbar fra jord. 
j. Opstalder forpligter sig til at tage del i en praktisk arbejdsdag pr. år.  

Er dette ikke muligt at deltage på arbejdsdagen, SKAL opstalder altid selv kontakte klubbens formand 
med henblik på aftale om udførelse af opgaver. 
Arbejdsdagen skal udføres i indeværende kalenderår. I modsat fald vil opstalder blive pålagt et gebyr på 
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kr. 400,00. 
Ved fraflytning kan opstalder opkræves gebyr for evt.  ikke afholdte arbejdsdag. Dog kun for 
opstaldning ved min. 6 måneder. 
Frivilligt arbejde medregnes ikke! 

k. Personalets og bestyrelsens anvisninger skal følges umiddelbart. Er man uenig skal der ske skriftlig 
henvendelse til bestyrelsen. Under behandling af henvendelse skal anvisning følges. 

l. Opstalder forpligter sig til at holde boksskilt opdateret. 
m. Opstalder forpligter sig til at deltage til et årligt trivselsmøde sammen med udvalgte 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opslår datoer i god tid. 
  
 
7. ORDENS- OG RIDEREGLER 

 
Opstalder forpligter sig til at følge de regler om benyttelse af ridehal/ridefaciliteter/sikkerhedsregler samt 
orden på ejendommen, som gælder for opstaldningsstedet. Reglerne vil fremgå af klubbens hjemmeside 
samt i ’Håndbog for medlemmer’ i klubbens rytterstue. 
 
Der er tidligst adgang i stalden kl. 8.00 for andre end personale af hensyn til ro i stalden. Om nødvendigt 
kan der laves en forudgående aftale med personale eller bestyrelse. 
Stalden skal forlades senest kl. 22.30.  
Bemærk, dette gælder alle ugens 7 dage. 
 
  

8. SYGDOM 
 

I tilfælde af at hesten virker syg/er kommet til skade, forsøger opstaldningsstedet straks at komme i 
kontakt med opstalder på de ovennævnte telefonnumre. 
Lykkes det ikke opstaldningsstedet at komme i kontakt med opstalder, er opstaldningsstedet berettiget til 
på opstalders vegne og regning at tilkalde dyrlæge. Det samme gælder i akutte skadestilfælde. 
Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder. 
 
 

9. RISIKO OG ANSVAR 
 

Hesten opstaldes for opstalders egen regning og risiko i enhver henseende. 
Al færdsel og ophold på opstaldningsstedets ejendom sker på eget ansvar. 
Større skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af opstalder eller den i 
nærværende kontrakt omtalte hest, er opstalder pligtig at erstatte i henhold til dansk rets almindelige 
regler herom. 
Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke 
opstaldningsstedets ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil. 
 
 

10. VARSLING AF ÆNDRINGER 
 

Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til opstaldningsstedets 
forpligtelser/ydelser samt priser, skal varsles med minimum en måned til den 1. i en måned. 
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11.  MISLIGEHOLDELSE OG OPSIGELSE 
 

Nærværende opstaldningskontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på en 
måneds varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være skriftlig. I tilfælde af en 
af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan kontrakten opsiges med øjeblikkeligt 
varsel. 
I tilfælde af at den anviste boks befinder sig i en stald, der lider undergang ved brand, stormskade eller 
lignende kan opstaldningsstedet opsige kontrakten uden forudgående varsel. 
Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, er opstaldningsstedet berettiget til, for 
opstalders regning, at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. 
Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er indtrådt. 
 
 
 
 

12. SÆRLIGE VILKÅR 
 

For denne opstaldningskontrakt gælder følgende særlige vilkår: 
 
 
 
 
 
        

 

 

Rosenholm Rideklub ………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                           (Dato og Underskrift) 

 

 

Opstalder …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                    (Dato og Underskrift) 
                        (Er opstalder under 18 år skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge) 


