Kirke Sonnerup d.

Staldlejekontrakt Type 1
Staldvagter i henhold til staldplan, staldlejer har et antal staldvagter der gør at staldplanen fungerer
hele ugen. Staldlejer strør hos egen hest hver dag.
Kontrakt mellem lejer (lejer skal være fyldt 18 år)
Navn

:

Adresse

:

Postnr. og by :
Telefon:

:

E-mail.adr.

:

og
Rideklubben Vestervang (herefter kaldet RVV)
Englerupvej 74, Kirke Sonnerup, 4060 Kirke Såby
Lejemålet er gældende for een staldplads og træder i kraft pr.
Staldpladsen kan ikke overdrages, reserveres, udlånes eller sælges.
Administrationsgebyr og depositum
Lejer skal være medlem af RVV i lejeperioden. Administrationsgebyr udgør p.t. 250 kr.
Endvidere betales depositum kr. 2.500, der kan tilbagebetales ved lejemålets ophør, når
staldpladsen er afleveret i vedligeholdt stand1 og godkendt af et medlem af bestyrelsen.
Ovenstående beløb skal være indbetalt inden staldpladsen stilles til rådighed for lejer.
Lejen udgør p.t. kr. 1250,00 pr. måned på klubbens halm og kr.1100,00 på egen strøelse. Lejen
forfalder den første hverdag i måneden. Ved mere end 14 dages restance sendes en rykker pålagt
gebyr (100 kr.) til betaling af det skyldige beløb og gebyr. Hvis dette ikke opfyldes betragtes
kontrakten som ophørt og fraflytningen skal ske senest 14 dage herefter.
Foder, hø og wrap, samt udmugning af staldplads indgår ikke i staldlejekontrakten.
1.

En vedligeholdt staldplads er ubeskadiget træ- og murværk, vindue, gulv og loft. Vandkop og dør er
fuldt funktionsdygtige. Den er rengjort og nymalet. (denne definition er konstrueret af bestyrelsen, skal
lige gennemgås)

Pony i hesteboks
Hvis der sættes en pony i en hesteboks –stald 3 eller 4, er man bekendt med at flytte sin pony til en
ponyboks i stald 1 eller 2, hvis der kommer en hest som skal bruge boksen, og der ikke er andre
hestebokse ledige. Hvis der ikke er ledige ponybokse, kan man beholde sin pony i en hesteboks
indtil der er en ponyboks ledig.
Pligter, faciliteter, regler og vilkår
Lejer er pligtig til løbende at vedligeholde staldpladsen og deltage i arbejdsdage i henhold til de
enhver tid gældende ’Regler for Staldlejere’.
Arbejdsdage:
Lejer kan vælge at betale sig fra arbejdsdage, p.t. 500 kr. pr. gang.
Man kan have 1 frivagt pr. kalenderår.
På arbejdsdage skal der komme en person pr. staldplads som er fyldt 18 år og deltage i arbejdet,
fra start til slut for at deltagelse er gældende.
Ved opstaldning af mere en hest/pony, kan der stilles med en person over 16 år.
Man skal have deltaget ved 3 arbejdsdage fra kontraktens start, før man har optjent sin frivagt.
Arbejdsopgaver bliver ikke uddelt, medmindre der er oplagte opgaver.

Ved opstaldning er alle faciliteter på Vestervang til rådighed til almindelig, fornuftig brug.
*se vedlagte ”Vilkår og regler for staldlejere” for opstaldning

Opsigelse og ændring af lejekontrakten
Staldlejekontrakt og pris kan ændres af den til enhver tid siddende bestyrelse i RVV med varsel på 3
måneder.
Opsigelse af staldlejekontrakten skal fra lejers side ske skriftligt til formanden med 1 måneds varsel
til den 1. i en måned.
Opsigelse af staldlejekontrakten fra RVV’s side er en bestyrelsesbeslutning og kan kun finde sted
såfremt der forligger:

Misligholdelse af staldlejekontraktens vilkår

Manglende betaling af staldleje

Misrøgt af hesten

Manglende efterlevelse af klublove og ’Regler for Staldlejere’

Upassende adfærd

Trusler

Mangel på efterlevelse af klubbens love og reglementer

Tyveri
Dette vil foregå ved:
1 Samtale
2 Skriftlig advarsel
3 Opsigelse
Tyveri er dog øjeblikkelig bortvisning.
Man forpligter sig til løbende at holde sig orienteret på klubbens hjemmeside
www.rideklubbenvestervang.dk
Samt læse nedenstående punkter
Regler for Rideklubben Vestervang
*Orden og færden
*Brug af ridehus
*Staldplads
Bestyrelsen opfordre til at følge med på Facebook.dk, hvor der løbende sker opdateringer samt
vigtige informationer, dette er dog valgfrit men her vil blive noteret når der er ændringer på
hjemmesiden.
Vilkår og regler for Staldlejere er vedlagt kontrakten, ved underskrift af kontrakten, skriver man
under på at bilag er læst.
Alle opstaldere har pligt til at informere parter eller andre der er involveret, i regler og vilkår for
færden på Vestervang.

Kirke Sonnerup den _____________

___________________________________
Lejer

________________________________
Rideklubben Vestervang, RVV

