Kontrakt for pony opstaldet på Rind Ridecenter.
Undertegnede: ……………………………………………………… Tlf………………….
Adresse: ……………………………………………………………………………….. By:
…………………………………
Mail …………………………………….. Har en pony opstaldet på Rind Ridecenter.
Navnet på ponyen: ………………………………………………………………….
Ponyen er opstaldet for ejers regning og risiko.
Ejer/bruger bekræfter med sin underskrift på denne kontrakt, at ponyen har gyldigt hestepas og er
udelukket fra konsum.
Ejer er selv ansvarlig for at fremskaffe hestepas i.f.m. kontrolbesøg i stalden.
Ved ponyen er en angivelse med ejers navn og telefonnr. der kan benyttes, hvis det bliver nødvendigt.
Ligeledes et telefon nr. til den dyrlæge, der kan tilkaldes i nødstilfælde for ejers regning.
Dyrlæges navn: ………………………………………….. Tlf……………….
Opstaldningsprisen kr. 1.410,- betales den 1. hver måned til konto 7670-2989148.
Prisen fordeles på boksleje kr. 1.100,- incl. moms og ridehuskort kr. 310,- momsfri.
Pony ejeren betaler for en boksplads, dvs. ponyen kan flyttes til en anden boks i stalden, hvis det findes
nødvendigt.
I sadelrummet er der plads til 1 stk. sadel og 1 stk. trense. Der er skabsplads til hjelm, striglekasse og
støvler.
I halmladen er der plads til 1 stævneskab. Ligeledes 1 mini big balle hø/wrap og i forbindelse med denne,
må der stå privat foder i en forsvarligt lukket tønde.
Gødningsprøver tages 2 gange årligt, hhv. i april og i oktober og betales af opstalder.
der skal gives ormekur er det hesteejerens eget ansvar at gøre dette.
Som pony ejer forpligter jeg mig til:
• at passe egen boks
• at lufte egen pony
• at hjælpe til med at holde stald og sadel rum rent
• at følge gældende ordensregler (opsat på opslagstavlen)
• at følge det, der står i velkomstfolderen (opsat på opslagstavlen)
• at betale for opstaldning forud den 1. i måneden pr. bankoverførsel.
I tilfælde af brand/stormskade el. lign. er dette at betragte som force majeur, og betyder dette, at
opstaldning ikke er mulig i en periode, finder heste/pony-ejeren selv erstatning for den manglende
opstaldning.
Opsigelsesfristen er 14 dage frem til den 1. eller 15. i en måned.

Hvis

Dato …………….. Underskrift………………………………………………..

