Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev

Opstaldningsaftale
BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af:

Hest
Pony

(sæt X)
(sæt X)

Hestens/ponyens
Navn

Oplysning om speciel adfærd, unoder, allergi eller lignende?

Opstalders navn
Adresse
Postnr. og by
E-mail
(mobil)

Telefon / mobil
Fødselsdato

(telefon)
(første 6 cifre i cpr.nr.)

Startdato for opstaldning

OPSTALDER/VÆRGER:
Brønderslev d.

_________________________________
Underskrift

BRØNDERSLEV RIDEKLUB:
Brønderslev d.

_________________________________
Underskrift f/ BRRK

Opstalder har gennemlæst og accepteret vilkårene som nævnt på side 3 og 4 og bekræfter med sin
underskrift dette.
Opstalder har ligeledes læst ”Ordensregler” for BRRK, som til enhver tid kan findes på klubbens
hjemmeside.
Kontrakten underskrives inden opstaldningen kan påbegyndes.
Depositum for boksleje skal ligeledes være indbetalt til BRRK inden opstaldningen kan påbegyndes.
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Al færden på BRRK er på eget ansvar
- også til hest.
Brønderslev Rideklub forpligter sig til:
•
•
•
•

At stille den aftalte boks til rådighed.
Sørge for gødningsprøver og evt. ormekurs 2 gange årligt
At stille plads til rådighed for sadel og hovedtøj (opstalder kan opstille 1 skab pr. boks)
At sørge for hestens fodring således:
Morgen:
(7 dg/uge)
foder og stråfoder
Middag:
(7 dg/uge)
foder og stråfoder
Aften:
(7 dg/uge)
foder og stråfoder

Opdager personalet sygdom ved en hest underrettes ejeren, men kan ejeren ikke kontaktes må
staldpersonalet tilkalde dyrlæge på ejers regning.
Da rideklubben ikke har nogen forsikring, der dækker opstalderens hest/pony og ejendele, påtager
rideklubben sig intet ansvar herfor samt for dyrenes evt. sygdomme, liv og førlighed, herunder skrammer,
som de måtte pådrage sig under opstaldning eller på fold. Ligeledes påhviler der ejeren et objektivt ansvar
for de skader hesten forvolder på andre eller andres ting.

Opstalder, forpligter sig til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

At være medlem af Brønderslev Rideklub.
At hesten regelmæssigt vaccineres mod influenza – vacc. kort skal forevises mod forlangende
At hesten er udtaget af konsum
At have hesten ansvarsforsikret
At underrette daglig staldansvarlig inden hesten fjernes eller udskiftes.
At holde rent i og omkring egen boks.
At deltage i annoncerede arbejdsdage min. 2 gange årligt ud af de 4-5 der fastsættes af bestyrelsen,
fravær koster 100,- kr.
At deltage i staldvagter på helligdage via turnusordning.
IKKE AT SKRUE NOGLE FORMER FOR PLADER, BØJLER O.LIGN. PÅ BOKS uden forudgående
aftale med daglig staldansvarlig.
At deltage i opstaldermøder (indkaldelse sker via besked på tavlen og facebook)
Inspicering af boks dagligt, ved fejl eller mangler kontakt staldpersonale omgående
Inspicering af sin fold vedr. vand og hegn dagligt. Ved fejl eller mangler kontakt staldpersonale
omgående, som er behjælpelig med værktøj og instruktion af reparation.
At tømme og rengøre boksen ved enhver fraflytning af tildelt boks (herunder at vaske hvide vægge
og ordne paddocks)
At indgå i obligatorisk ormekur
At indbetale via KLUBMODUL el. bankoverførsel på Reg.nr.: 9070 Kontonr.: 162-14-83559

Ordensregler på BRRK:
Som opstalder på BRRK, er du forpligtet til at kende ordensreglerne for BRRK.
Ordensreglerne findes til enhver tid på klubbens hjemmeside og ved opslag på BRRK.

Betaling:
Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalderen pensionspris efter den til enhver tid gældende
prisliste. Prislisten findes på klubbens hjemmeside og vedhæftet denne kontrakt.
Prislisten fastsættes af bestyrelsen, og kan ændres med 1 måneds varsel ved annoncering på klubbens
hjemmeside. Opstaldningsprisen er afhængig af den valgte opstaldningsform og eventuelle tilvalg.
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Opstalder betaler pensionspris månedsvis forud via KLUBMODUL eller bankoverførsel, idet beløbet forfalder
til betaling den første i måneden. Ved udeblivelse af betaling udsendes rykkerskrivelse med et rykkergebyr.
Såfremt opkrævningen ikke er betalt senest d. 15. i måneden har BRRK ret til at bortvise opstalder og hest
omgående.
Ønskes yderlige strøelse bestilles det ved staldpersonalet og betales via mobile pay til oplyste nummer i
sadelrum, eller medbringes selv af opstalder.

Depositum:
Ved indgåelse af opstaldningsaftale – og forinden benyttelse af boks – indbetales depositum på kr. 1.500.
VIA KLUBMODUL – hvor kvittering på betalt depositum udskrives og medbringes
Depositum tilbagebetales til opstalder, når sidste regning er betalt efter opstaldningsaftalen er ophørt. Det vil
sige, når den daglige staldansvarlige har godkendt aflevering af boksen i rengjort stand, og den sidste
regning for forbrug af spåner og/eller piller er betalt.

Opsigelse af boks-lejemål:
Hvis du ønsker at opsige din boks skal dette ske ved skriftlig henvendelse til kassereren på mail:
betaling.brrk@gmail.com
Medmindre andet fremgår af din opsigelse, vil du fortsat være medlem, og dermed blive opkrævet
medlemskontingent.
Opsigelse skal ske med 1 måneds varsel. Opsigelse kan ske pr. d. 1. eller 15. i måneden.
Denne aftale kan af begge parter opsiges, med en måneds varsel til den første i en måned.

Øvrige bestemmelser:
Du skal selv renholde din boks løbende for f.eks. spindelvæv og vaske vægge/sider i boksen.
Har din hest en opførsel, der er med til at ødelægge boksen, er det dit ansvar at tage kontakt til den daglige
staldansvarlige eller andet staldpersonale, således afhjælpende foranstaltninger kan sættes i værk. Bemærk,
at du selv skal afholdes udgifter til det din heste ødelægger.
Boksen afleveres i samme stand, som da du tog den i brug. Det vil sige udmuget, rengjort og uden
væsentlige fejl (undtaget almindelig slitage). Paddocks skal muges, og evt. sand genfyldes. Hvis dette ikke
efterleves, vil du blive modregnet en afgift på 500 kr. og eventuelle udgifter til materialer.
I tilfælde af, at opstalders hest mistrives med den tildelte boks, eller har en adfærd som generer andre heste i
nærheden, forbeholder BRRK/den daglige staldansvarlige sig ret til, at tildele din hest en anden og
tilsvarende boks. Opstalder vil altid blive orienteret om dette.
Som udgangspunkt kan opstalder ikke fremleje sin boks. Er der særlige omstændigheder skal daglig
staldansvarlige kontaktes for dispensation, hvilket skal gøres i god tid. Oprindelige opstalder i henhold til
kontrakt hæfter for udgifter på boksen, dvs. at afregning af spåner/piller vil blive opkrævet oprindelige
opstalders opkrævning.
BRRK kan i perioder hvor der er stævner, disponere over alle opstaldningspladserne i stalden. BRRK tilbyder
en tilsvarende opstaldningsplads. Ingen opstalder, kan overdrage sin boks til andre, ej heller disponere over
den til andre formål end opstaldning af hest.
Boksskilte skal holdes ajour for så vidt angår fodermængder, navn på hest, navn på opstalder og tlf.nr. på
opstalder/kontaktperson. Evt. brug af eget foder sker ved at sætte det frem/hænge det på kroge, således det
bliver givet sammen med øvrige heste i foder-tiden.
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Din hest skal gå på den strøelse, som forhandles/leveres af BRRK. Der er en liste i rytterstuen, hvor du skal
bestille yderligere spåner/træpiller. Pt. er der levering mandage (for obligatoriske spåner/træpiller og
torsdage (for evt. yderligere bestilling). Det er forbudt selv at tage af strøelsen.
Det er ikke tilladt selv at tage stråfoder, da dette indgår i foderordningen.
Hvis en af parterne misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med
omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes.
BRRK tildeler hver hest vinter og sommerfold.
Opstalder kan reservere boks, ved betaling af 500 kr. der gælder samme regler som opsigelse for alm. Boks.

Prisliste
Sæt kryds

Hest i boks
Pony i boks

Inkl. 10 kg hø/12 kg wrap (mere
kan tilkøbes), obligatorisk ormekur
og 1 pk. Spåner/uge eller 2 ps
træpiller/uge
Inkl. 8 kg hø/ 10 kg wrap (mere
kan tilkøbes), obligatorisk ormekur
og 1 pk.Spåner/2. uge eller 1 ps.
træpiller/uge

2.100 kr.
1.800 kr.

Valg af strøelse:
Sæt kryds

Træspåner
Træpiller

Hest: 1 pk. hver mandag
Pony: 1 pk. hver 2. mandag
Hest: 2 ps. hver mandag Pony:
1 ps. hver mandag

Tilvalgsmuligheder/-ønsker:
Sæt kryds

Tillæg for boks m/Paddock
Tillæg for boks m/vindue
Tillæg for fuldpasning

600 kr.
100 kr.
650 kr.

Øvrige priser:
Sæt kryds

Ud- og indtrækning
Udtrækning
Indtrækning

Hverdage

Træpiller
Træspåner
Sommergræs

Pr. pose

Hverdage
Hverdage

Pr. pakke
Ønskes en tom boks til
rådighed er prisen 1.200

Depositum

330 kr.
220 kr.
220 kr.
40 kr.
70 kr.
1.000 kr.
1.500 kr.
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