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1. Parterne 
 

Imellem  

 

Opstaldningssted:.................................................................................................................... 

(Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) 

 

og 

 

Opstalder:.................................................................................................................................. 

(Navn, adresse, telefonnumre) 

 

er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af 

 

Hesten:....................................................................................................................................... 

(Navn, registreringsnummer, køn og fødselsdato) 

 

 

2. Ikrafttræden  
 

Denne aftale om opstaldning af ovennævnte hest træder i kraft fra den.................................... 

 

 

3. Hestens status 
 

Inden hestens ankomst skal opstalder overfor opstaldningsstedet have forevist dokumentati-

on for gyldig vaccination, nylig foretaget gødningsprøve og eventuel dokumentation for or-

mekursbehandling.  

 

Opstalder oplyser, at hesten - opstalder bekendt - er fuldstændig sund og rask på nær føl-

gende: 

 

....................................................................................................................................................

(Her oplyses eventuelle sygdomme/skavanker samt eventuelle behandlingsforslag/tiltag) 

 

I den forbindelse har opstalder oplyst, at  
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                      (Svar ja/nej)

 

 

 

  

 

Hesten er uden problemer og kan sættes på stald /i boks, herunder alene: .................... 

Hesten har vist tendens til krybbebinding, vævning, vindslugning, e. lign: .................... 

Hesten har vist tendens til nymfomani eller hvinskhed:  .................... 

Hesten har vist utilpashed ved at stå bundet:   .................... 

Hesten er nem at indfange på fold:    .................... 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for andre heste/dyr: .................... 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet overfor mennesker, herunder børn: .................... 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet i forbindelse med fodring: .................... 

Hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes som anormal: .................... 

 

 

4. Opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser 
 

Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftale omtalte hest skal være opstaldet i:  

 

.................................................................................................................................................... 

(Indeboks, udeboks, løsdrift, andet) 

 

Følgende er aftalt vedrørende opstaldningsstedet pleje af hesten:  

 

Udmugning af boks dagligt og påfyldning af strøelse med (halm/spåner/andet) 1 gang dag-

ligt. 

 

Hesten føres til og fra fold ............. gange dagligt. 

 

Opstaldningsstedet står efter omstændighederne for at give hesten dækken på/af. 

 

Fodring morgen/aften med:........................................................................................................ 

 

.................................................................................................................................................... 

(Halm, hø, wrap, vinterfodring (definition af fodersammensætning), sommergræs, vand, 

eventuelle vitamintilskud) 
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Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager opstaldningsstedet sig ik-

ke, medmindre der er indgået en konkret, detaljeret, skriftlig aftale herom. 

 

 
5. Opstalders forpligtelser 
 

Opstalder forpligter sig til at betale en månedlig boksleje på ............................ kr. inkl. moms. 

Bokslejen skal forudbetales, således at det er opstaldningsstedet i hænde senest den første 

hverdag i måneden.  

 

Bokslejen er fast året rundt, herunder selv om opstalder vælger at fodre med andet foder  

og/eller om der er tale om andre ydelser, som opstalder ikke ønsker at drage nytte af, jævn-

før ovenfor under punktet opstaldningsstedets forpligtelser/ydelser. 

 

Bokslejen er inklusive................................................................................................................. 

(Ridehuskort, benyttelse af øvrige ridefaciliteter, mm.) 

 

 

6. Ordens- og rideregler 
 

Opstalderen forpligter sig til at følge de regler om benyttelse af ridehus/ridefaciliteter samt 

orden på ejendommen, som gælder for opstaldningsstedet. Reglerne er skriftlige og udleve-

res med denne kontrakt. 

 

 

7. Sygdom 
 

I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er opstaldningsstedet forpligtet til straks 

at tilkalde dyrlæge og samtidig forsøge at komme i kontakt med opstalder via ovennævnte 

telefonnummer.  

 

Opstaldningsstedet er således berettiget til på opstalders vegne og regning at tilkalde dyrlæ-

ge i akutte skadetilfælde. Dyrlægens honorar skal følgelig betales af opstalder. 

 

Sædvanligvis benytter opstalder følgende dyrlæge/hestehospital: 

 

.................................................................................................................................................... 

(Navn, adresse, telefonnummer) 
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8. Skader 
 

Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af opstal-

der eller den i nærværende kontrakt omtalte hest er opstalder pligtig at erstatte i henhold til 

dansk rets almindelige regler herom. 

 

Opstalder opfordres derfor til at tegne ansvarsforsikring og/eller anden forsikring for nævnte 

risici. 

 

Eventuelle skader på opstalder og/eller på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke 

opstaldningsstedets ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver ret hertil. 

 

 
9. Smed 
 

Udgifter til smed og hovpleje dækkes af opstalder. Opstaldningsstedet forbeholder sig ret til 

at rekvirere smed på opstalders regning, hvis dennes forpligtelser i relation til hesten ikke 

overholdes. 

 

 

10. Part på hesten 
 

I det omfang at opstalder lader andre ride og tage vare på hesten, det være sig kortvarigt 

eller permanent, indestår opstalder for, at en kopi af denne kontrakt er tilgået vedkommende, 

og indestår for, at vedkommende overholder de i nærværende kontrakt aftalte regler. 

 

 

11. Varsling af ændringer 
 

Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til opstaldningsstedets 

forpligtelser/ydelser, skal varsles med minimum en måneds varsel til den første i en måned. 

 

 
12. Opsigelse 
 

Nærværende opstaldningskontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelses-

frist på en måneds varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være  
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skriftlig. I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan 

kontrakten opsiges med øjeblikkeligt varsel. 

 

Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er 

indtrådt.  

 

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at opstaldningsstedet betragter forsinkelse med 

bokslejebetaling fra opstalders side som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 

14 dage over forfaldstid. 

 

 

13. Depositum 
 
I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift, har opstalder betalt ........ måneders 

boksleje i depositum. Depositummet tilbagebetales opstalder ved kontrakts ophør, forudsat 

at parternes gensidige forpligtelser er opfyldt til denne dato. I modsat fald er opstaldnings-

stedet berettiget til at modregne i depositummet. 

 

 

14. Tilbageholdsret 
 
Opstaldningsstedet gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at opstaldningsstedet 

har tilbageholdsret i hesten, hvis opstalder ikke opfylder sine økonomiske forpligtelser i hen-

hold til denne kontrakt, herunder betaler boksleje i overensstemmelse med ovennævnte be-

stemmelser. 

 

 
15. Særlige vilkår 
 
For denne opstaldningskontrakt gælder følgende særlige vilkår:............................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 
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16. Parternes underskrift 
 
Opstaldningssted........................................................................................................................ 

(Husk dato) 

 

Opstalder.................................................................................................................................... 
(Husk dato) 

 
(Er opstalder under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge) 


