Bent Melvej Nielsen * Kobak gaard * Røverdal 10 * GL. Dollerup * 8800 Viborg
Mobil: 40276566 * Fastnet: 86637372
Nykreditbank: reg.nr. 8117 * kontonummer 0000919467

Opstaldningsskontrakt
Hest
Navn
Reg. Nummer

Hestepas udleveret

Ankomst

Forventet hjemrejse

Fodringstilstand ved
ankomst

Beskæringstilstand

Ormekur

Sidste tjek af tænder

Evt. Tidligere skader

Ejer
Navn
Gade

Postnummer/by

Land

E-mail
CVR nr.:

Vilkår for heste på Stutteri Torsbjerg.
Hesten skal ankomme sund og rask fra en sygdomsfri stald.
Heste med sommereksem kan opstaldes i begrænset omfang, de opstaldes hjemme på Kobak Gaard. Hvis det
medfører ekstra arbejde, skal der laves særskilt økonomisk aftale.
Hesten opholder sig hos Stutteri Torsbjerg på ejers egen regning og risiko. Dette gælder i al omgang med hesten,
såvel på fold og boks.
Stutteri Torsbjerg forbeholder sig retten til at tilkalde dyrlæge/smed efter vores skøn, ved pludselig opstået
sygdom/-halthed på ejers regning, hvis ikke der hurtigt kan opnås kontakt til ejer.
Ejer af hesten giver Stutteri Torsbjerg fuldmagt til at transportere hesten, hvis dette må være nødvendigt.
Ejer afholder alle udgifter i forbindelse med beskæring, gødningsprøve, ormekur mm.
Fakturering vil ske ved forudbetaling den første i måneden og fakturaen sendes til overstående mailadresse.
Stutteri Torsbjerg forbeholder sig tilbageholdelsesret i hest og pas, hvis ejer ikke opfylder sine økonomiske
forpligtelser.

Andet:
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Opstaldning priser (Pr. Måned) 1/4 2020:
Ungheste, hingste/vallakker, hopper på natur-folde: 350 kr./mdr.
Rideheste på "ferieophold" i naturfolde: 350 kr./mdr.
Rideheste (vallakker/hopper) på Kobak Gaard: 650 kr./mdr.
Der opstaldes ikke Avls- eller ældre hingste som rideheste (medmindre der laves specialaftale).
Al afregning i løbende mdr. afregnes med en dagspris, hvorefter der afregnes pr. mdr.
Alle priser er inkl. moms.
Stutteri Torsbjerg: Navn
Dato Underskrift Dato Underskrift

Vilkår for opstaldning af rideheste på Kobak Gaard:
Alle heste går på fold og i løsdrift.
Alle heste vil som hovedregel gå opdelt i vallak eller hoppe flok.
Alle heste bliver vinterfodret med wraphø, sommerfodret: græs evt. suppleret med Wraphø. Altid adgang til
vitamin/mineraler og sliksten ad libitum.
Andet specialfoder/tilskud til hesten betales og udføres af ejeren selv.
Der er adgang til Ridebane.
Der er saddelrum - (Der er ikke plads til saddelskab, medmindre der laves specialaftale).
Se i øvrigt opslag om "staldvaner" og ophold på gård og ridebane mm. i stalde

Vilkår for opstaldning af ungheste på naturfolde:
Alle ungheste går på fold.
Alle ungheste vil gå opdelt i hingste/vallak og hoppe flok.
Alle heste bliver vinterfodret med wraphø, sommerfodret med græs. Altid adgang til vitamin/mineraler og
sliksten ad libitum og rindende vand.
Det er ikke muligt at specialfodre.
Du er velkommen til at tilse din hest hvornår du har lyst.
Der er tilsyn med alle heste dagligt.
Alle ungheste beskæres og ormebehandles på ejers regning og efter bedriftsdyrlæges anvisninger.
Al tilgang og afhentning af ungheste aftales med Stutteri Torsbjerg på basis af opstaldningsaftale.
Hvis unghest hjemtages til Kobakgård for behandling i forbindelse med sygdom, afregnes ophold på samme
basis som rideheste på Kobak Gaard samt særskilt afregning i forbindelse med evt. sygeplejebehandling.

Stutteri Torsbjerg__________________

_Navn______________________________

______________________________
Dato
Underskrift

___________________________________
Dato
Underskrift
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