Kontrakt for hest i ridning v/Emma Amtrup Hansen

Hestens navn:_____________________________Fødselsdag/år___________køn__________________
Ejerens navn:_________________________________________________________________________
Adresse:______________________________________________________________________________
Postnr, by:____________________________________________________________________________
Telefon nr.:___________________________________________________________________________
Mail:_________________________________________________________________________________
Dyrlæge:______________________________________________________________________________
Startdato:______________________Slutdato_______________
PRIS 1800,- EXCL.OPSTALDNING PR.MDR. ELLER 125,- /175,-PR.GANG. DETTE AFTALES PÅ FORHÅND.

Ridning er på følgende vilkår:
*Der betales forud pr. md. Der tages forbehold for prisændringer i løbet af perioden.
*Ændring af foder skrives på fodertavlen ved foderrummet, KUN personalet ændrer på fodertavler på boks.
*Faktura fra Allerupgaard på opstaldning sendes via mail og der benyttes den mail er angivet ovenfor
*Emma Amtrup Hansen forbeholder sig retten til i en kortere periode, at flytte hesten til anden opstaldning, såfremt klubben pga.
arrangementer har brug for opstaldningspladsen.
*Foder og pasning bliver udført fagligt korrekt. Ved evt. sygdom vil dyrlægen blive tilkaldt for ejers regning og
hesteejer vil straks blive orienteret.
*Der skal fremvises gyldigt vaccinationskort ved ankomst til stalden og hestens pas skal afleveres til Emma Amtrup Hansen
*Emma Amtrup Hansen påtager sig intet ansvar for evt. sygdom, hestens liv, førlighed, herunder skrammer som hesten måtte pådrage
sig under opstaldningen eller på folden.
*Emma Amtrup Hansen påtager sig intet ansvar for effekter opbevaret i stalden eller klubbens lokaler.
*Emma Amtrup Hansen tager 10% af salgsprisen v/salgsheste i kommission, når hesten er solgt
*Emma Amtrup Hansen forbeholder sig ret til, at oprette hesten på sin hjemmeside og skrive om sine oplevelser med den. Ligeledes forbeholder
hun sig ret til, at bruge/publicere de billeder, som er i hendes varetægt. På hjemmesiden vil der også være mulighed for, at ejer kan følge med i
arbejdet med sin hest.

*Hesteejer forpligter sig til:
*At overholde klubbens ordensregler
*At overholde reglerne for ridning på klubbens område
*At overholde klubbens strategi til bekæmpelse af indvoldsorme hos heste.
*At sørge for udstyr til hesten; dækner, grimer, strigler, trense(r), sadel mv.

Opsigelse af staldplads: Efter aftale

Dato:_____________

Evt. bemærkninger eller særlige aftaler: Ja____ Nej____

__________________________________
Hesteejeren/værge hvis ejer er under 18år

_________________________________
Emma Amtrup Hansen og Karina Clausen

Evt.bemærkninger:_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

