Rideskolepartskontrakt

Kontraktens parter:
Hesteejer:

Partstager:

Vindinge Rideklub

Navn:_____________________________

Mosestykket 21, 4000 Roskilde

Adresse:___________________________

Info@vindingerideklub.dk

Telefonnr:_________________________

Generelt:
Vindinge Rideklub er eneejer af partshestene, mens partstagerne har ret til at råde over deres hest
det antal dage, som er nævnt i det modtaget tilbud på mail.
Denne aftale træder i kraft, når aftalen underskrives nedenfor af begge parter. Aftales andet skal
dette nedskrives under punktet øvrigt.

Hestens anvendelse:
Partstager må som udgangspunkt ride ture i Hedeland samt dressur på en af klubbens mange baner.
Konkurrenceridning, spring, ture udenbys skal aftales og godkendes af klubbens daglige leder.
Partstager må ikke udleje hesten.

Ejers forpligtelser/ydelser:
Ejer afholder udgifter på hestens daglige forbrug af foder, halm osv.
Ejer afholder udgifter til smed, dyrlæge, udstyr osv.

Partstagers forpligtelser/ydelser:
Partstager er forpligtet til at betale et månedlig beløb til klubben igennem klubbens betalingssystem.
Beløbet betales den 1. i hver måned og betales forud.
Beløbet skal betales, selvom hesten måtte blive syg eller lignende.
Derudover er partstager forpligtet til at:
-

Motionere hesten på deres givne partsdag.
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-

-

Modtage undervisning mindst 1 gang om ugen.
Muge hestens boks de pågældende dage, hvor rytteren rider.
Deltage i staldvagter, 1 morgenvagt, 1 aftenvagt, og for enkelte parter 1 nattefodring pr.
periode (En periode varer 2 måneder). Dog kan der forekomme flere vagter i perioder, hvor
der er ferier og helligdage.
Passe og pleje hestens udstyr.
Hjælpe med afvikling af stævner og arbejdsdage et par gange om året.

Er man forhindret i at komme på sin givne partsdag kan man lade hestens øvrige parter passe
hesten. Er de øvrige parter også forhindret i at komme kan man lade anden afløser passe hesten
såfremt denne person også har underskrevet en partskontrakt. Denne afløser skal dog stadig
godkendes af klubbens daglige leder. Kan man ikke selv finde en afløser skal klubbens daglige
leder informeres, og han/hun vil sørge for at hesten bliver passet forsvarligt.
Det er op til klubbens daglige leder at vurdere hvorvidt en part skal have hestekyndig
forældreopbakning. Denne forældre skal være behjælpelig ved staldvagter og andre arbejdsopgaver.
Samt af sikkerhedshensyn eventuelt og efter nærmere anvisning i forbindelse med den ugentlige
partsridning.
Partstager må gerne anvende eget udstyr, men tal gerne med klubbens daglige leder, så du sikker på
at udstyret passer til hesten. Dog skal specialtilpasset udstyr såsom sadel og hovedtøj altid
godkendes af klubbens daglige leder.

Sygdom/Skade på hesten:
Partstager er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast og den i øvrigt bliver passet,
plejet og redet forsvarligt og under hensyntagen til hestens tarv på deres gældende partsdag.
Partstager er erstatningspligtig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler, hvis hesten kommer
til skade som følge af partstagers groft uagtsomme handlinger eller undladelser.
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er partstager forpligtet til at informere
klubbens daglige leder herom hurtigst muligt.
Ved længerevarende skade/sygdom hos hesten er rideklubben forpligtet til så vidt det er muligt at
stille en anden hest til rådighed. Det kan dog ikke garanteres at erstatningen er lig den hest eller på
samme dag, man allerede har.
Takker partstager nej til erstatningen, gives der ikke kompensation eller lignende.

Varsling af ændringer:
Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt skal varsles med minimum 1 måneds varsel til den
første i måneden.
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Dette gælder også ændringer af pris.

Opsigelse:
Nærværende kontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på en måneds
varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være 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 ejer blandt andet betragter anden anvendelse end det
aftalte, (jf. punkt angående hestens anvendelse), og forsinkelse med betaling fra partstagers side
som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 14 dage over forfaldstid, og ejer er derfor i
sådanne tilfælde berettiget til omgående at ophæve kontrakten.
Opsiger man parten vil hesten gå til den næste på opskrivningslisten, og man ender nederst på
opskrivningslisten, hvis man i så fald ønsker at have part igen. Dette gælder dog ikke, hvis man er
vokset fra sin partshest, da man i det tilfælde vil være i toppen af listen, når der kommer noget
ledigt som passer i både størrelse og niveau.

Øvrigt:
Den daglige leder har overblikket over alle parter samt heste. Han/hun vurderer derfor også hvornår
man ikke længere er i stand til at ride på sin partshest, f.eks. når man bliver for stor.
Den daglige leder kan derfor ændre partshesten løbende, dog med 1 måneds varsling og efter dialog
med partstager.
Er man ikke tilfreds med den tilbudte hest kan man tage en dialog med klubbens daglige leder ellers
henviser vi til punktet angående opsigelse.
Partstager må gerne tilbyde trækture til familiemedlemmer eller lignende, såfremt partstager
trækker hesten eller lignende, og sørger for at hesten ikke lider overlast.
Rideklubben benytter opskrivningslister, som er styret af klubbens daglige leder. Det er dermed op
til klubbens daglige leder at vurdere hvorvidt man passer til hesten, eller hvorvidt man er klar til
have part. Det er derfor ikke muligt at få at vide, hvor man er står på listen, da det er en
vurderingssag, som afhænger af hest og rytter.
OBS! Opskrivningslisten er ikke offentlig grundet GDPR-lovgivningen.
Derudover skal partstager altid følge klubbens gældende regler.
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Parternes underskrift:
Ejer + Dato: (Underskrives af Daglig leder)
________________________________________________________________________
Partstager + Dato:
________________________________________________________________________
(Er partstager under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge)
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