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Lem Ridecenter
Kære opstalder på Lem Ridecenter
Velkommen som opstalder, vi håber du og din pony/hest vil føle jer godt tilpas og få mange gode oplevelser på
ridecentret.
På Lem Ridecenter har du flere forskellige valgfrie muligheder. Vi vil derfor bede dig om at tage stilling til følgende:




hvilken form for opstaldning du fremover ønsker, og
om der er tilvalg af udlukning og
om der er fravalg af foder

Valgfrie opstaldningsmuligheder:
1. Opstaldning på træpiller
Opstart af boks, når hesten ankommer, er 8 sække piller. Man får dertil udleveret 1 sæk piller pr. uge.
Opstalder skaffer selv hø
Opstalder passer selv boksen, d.v.s. fjerner klatter og strøer den ekstra sæk piller.
Opstalder forpligter sig til at holde en velpasset boks.
Pris pr. måned hest: kr. 1.700,- inkl. moms m/fuldfoder
Pris pr. måned pony: kr. 1.300,- inkl. moms m/fuldfoder
Ønskes ekstra sæt pille, kan dette købes til kr. 35,- pr. sæk
2. Opstaldning på halm
Fuldpension i boks på halm inkl. fuldfoder og udmugning hver 2. – 3. uge.
Opstalder skaffer selv hø, som kan gives v/morgenfodring, hvis man ønsker, uden merpris.
Pris pr. måned hest: kr. 2.000,- inkl. moms
Pris pr. måned pony: kr. 1.500,- inkl. moms

Tilkøbs- og fravalgsmuligheder:
a) Fold
Hestene/ponyerne trækkes på fold om morgenen i hverdagene (5 dage om ugen). Der er ikke inkluderet
pålægning af dækken og div. andet udstyr. Pris kr. 300/måned.
b) Foder
Der fratrækkes kr. 200,- /måned v/hest og kr. 100,-/måned v/pony, hvis opstalder selv leverer fuldfoder i
mærkede spande. Opstalder sætter spandende i fodervognen, så de er klar til morgen- og aftenfodring.

Betaling:
Man betaler sin boksleje inden den 20. i måneden forud. D.v.s. at man modtager faktura først i februar for leje i marts
måned, og den skal betales inden den 20. februar. Betaling forfalder fra den dag på måneden hesten ankommer.
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Sommerferie:
Ridecentret holder lukket i juli måned, hvor staldene skal rengøres og vedligeholdes. Der betales ikke opstaldning i juli
måned, og du skal selv sørge for at din hest/pony kommer på sommergræs.

Opsigelse:
Opsigelse fra opstalders side skal ske pr. den 1. i en måned. Der er en måneds opsigelse d.v.s. at den regning man har
fået den 20. i måneden før skal betales.
Hvis opstalder ikke opsiger sin lejekontrakt ifm sommerferien, forventer ridecentret, at man kommer tilbage pr. 1.
august og der vil blive sendt regning ud til betaling pr. 20/7.
Ved sin underskrift accepterer opstalder kontraktens ordlyd, herunder såvel betalingsregler som også de generelle
regler for opstaldere. Overholdes kontrakten ikke, kan Lem Ridecenter vælge at opsige kontrakten med en måneds
varsel. Opstår en situation, hvor opstalder i særlig alvorlig grad har tilsidesat kontraktens bestemmelser, kan Lem
Ridecenter vælge at opsige kontrakten med omgående virkning.

Generelle regler for opstaldere:
Orden i stalden:
Vores gæster roser os for at holde stalden pæn og ren 😊. Vi vil bede dig være med til at det fortsætter sådan, derfor:







Venligst husk at feje efter dig, når du trækker hest ud på fold eller for at ride, og hvis du har båret hø ind/ud til
din hest.
Venligst undgå at bære hø/wrap ud på gårdspladsen, eller at læsse hesten af/på på gårdspladsen. Vi vil gerne
holde den pæn og det er ikke let, hvis der kommer hø/wrap eller hestepærer/halm derud.
Luk altid boksdøren, når du trækker hesten ud.
Hav altid øje for din egen og andres sikkerhed, når du færdes i stalden, bruger faciliteterne og trækker heste
ind og ud på/fra fold.
Hold alle stalddøre lukket, så det ikke trækker ind på hestene. Selvom du synes det er varmt udenfor, kan det
sagtens trække ind på hestene i boksene!
Vær med til at holde en god tone i stalden, - det er vigtigt at alle føler sig velkommen! Er der optræk til
konflikt, så tag initiativ til at løse det gennem en god samtale, - bed eventuelt Boy om at deltage.

Force Majeure (nødstilfælde):
Skulle der opstå en uforudset situation, hvor Boy i en periode ikke kan passe hestene, vil der blive iværksat en
turnusplan, hvor alle opstaldere deltager i den daglige pasning af hestene. Planen vil selvfølgelig blive lavet efter
samråd med opstalderne, så vi finder gode løsninger. Force Majeure udløser ikke reduktion i opstaldningsprisen.

Hestepas (identifikation):
Din hest/pony har et hestepas, som altid skal forefindes sammen med hesten/ponyen. Det betyder, at Lem Ridecenter
v/Boy skal kunne vise det frem, hvis der kommer en inspektion fra myndighederne. Du skal derfor give hestepasset til
Boy, som vil opbevare det på Ridecentret i en aflåst boks. Skal du bruge det, fordi du skal ud at køre med din
hest/pony eller du skal have dyrlæge til hesten, bedes du sige det til Boy i god tid, så han kan give det til dig på dagen,
ligesom du skal huske at give det tilbage igen. Der er store bøder forbundet med ikke at have hestepasset sammen
med hesten, så du bedes være opmærksom på at overholde ovenstående.
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Ved min underskrift accepterer jeg ovenstående regler for betaling og opsigelse samt generelle regler for opstaldning
på Lem Ridecenter:

Dato: _________________________

Opstalders underskrift: ____________________________________

Opstalders navn:

Opstalders adresse:

Opstalders tlf. nr.:

______________________________

__________________________________

_________________

__________________________________

_________________

Hestens/ponyens navn:

Dyrlæge:

Smed:

________________________

____________

Mine ønsker for opstaldning (sæt kryds) :
 Opstaldning på træpiller (selvpasning)

Hest: kr. 1.700,- inkl. moms/md
Pony: kr. 1.300,- inkl. moms/md

 Opstaldning på halm (fuldpasning)

Hest: kr. 2.000,- inkl. moms/md
Pony: kr. 1.500,- inkl. moms/md

Mine ønsker vedrørende udlukning (sæt kryds):
 Jeg ønsker udlukning 5 dage om ugen
(ingen dækkenskift eller andet udstyr)
 Jeg lukker selv min hest på fold

Kr. 300,- pr. måned

kr. 0,- pr. måned

Mine ønsker vedrørende foder (sæt kryds):
 Jeg medbringer selv fuldfoder
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Kr. 200,- pr. måned fratrækkes for
heste og kr. 100,- pr. måned for
pony.

