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Aftale om opstaldning i HIT løsdrift  
 
Udlejer:  
Rid og Leg I/S v/Marianne og Michael Gotfredsen  
Skærødvej 6, 3200 Helsinge 
6064 6261 eller 6080 7020 
CVR: 37 03 87 84 
 
Udlejer en plads i HIT løsdrift til  
 
Lejer: 
Ejers navn:  
Adresse:  
Telefon:  Arbejde:  
Email:  
 
De ovennævnte parter indgår d.d. aftale om opstaldning i HIT løsdrift på Skærødvej 6, 3200 
Helsinge fra d. ________________ af nedenstående hest/pony. 
 
Hesten/ponyen 
Navn:  Født år:  
Køn:  Højde:  
Smed:  Smed tlf:  
Dyrlæge:  Dyrlæge tlf:  
 
Kan hesten stå bundet alene? Ja/Nej  
Hvis Nej, så uddyb:  
 
Er hesten aggressiv overfor andre heste? Nej / Ja (dominant er ok, men ikke overdrevet aggressiv) 
Hvis Ja, så uddyb:  
 
Er hesten aggressiv overfor mennesker? Ja/Nej  
Hvis Ja, så uddyb:  
 
Hvis det er en vallak – kan den gå sammen med hopper uden at prøve at bedække? Ja/Har ikke gået 
sammen med hopper (vi kan desværre ikke have vallakker, som bedækker)  
Evt. uddyb:  
 
Har hesten anden særlig adfærd/fysiske behov, som vi skal være opmærksom på? Ja/Nej  
Hvis Ja, så uddyb:  
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Opsigelse 
Aftalen kan opsiges skriftligt af begge parter med en måneds varsel til den første i en måned. 
Lejer kan til og med den første måned sige op med en uges varsel, dog med fraflytning senest den 
sidste dag i første måned. 
 
Pensionspris  
Pensionspriser er inkl. moms og betales forud, senest d. 1. hverdag i måneden på konto:  
Reg.nr. 0890 konto nr. 0002046594 
 
Pris pr 1. september 2020 (sæt kryds) 

Hest (149 cm og derover) 3.450 kr/md  

Stor pony – kat 1 og 2 (129-148,9cm )  3.100 kr/md  

Lille pony  kat 3 og mindre (op til 128,9 cm) 2.750 kr/md  
 
Pensionsprisen følger den gældende prisliste og kan reguleres med 1 måneds varsel til den første i 
en måned. 
 
Depositum 
Depositum udgør 1 måneds leje:  2.750 / 3.100 / 3.450 kr. (streg de ikke-relevante beløb ud) 
 
200 kr betales ved aftalens indgåelse, og resten betales senest 14 dage før hesten ankommer.  
Depositum tilbagebetales ved fraflytning, hvis det lejede afleveres i samme stand, som det blev 
modtaget (almindeligt slid undtaget). 
Depositum kan IKKE benyttes til betaling af sidste måneds opstaldning. 
 
Pensionsprisen inkluderer: 

1. Plads i HIT løsdrift med adgang til sadelplads, dækkenholder og skabsplads. 
2. Adgang til staldens faciliteter – sadelrum, dækkenrum, toilet, ridehal og udendørs 

ridebaner. 
3. Lejen er inklusiv forbrug af staldens kraftfoder, vitaminer og wrap efter behov, samt vand, 

el, daglig mugning af hele området og tømning af mødding. 
4. Individuel tildeling af foder i computerstyrede foderautomater vha en transponder-chip, 

som flettes i manen eller sættes i halsrem. 
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Lejer forpligtiger sig til følgende: 

5. Lejer, og andre brugere af hesten gennemlæser og følger staldens reglement 
6. Det er lejers (Hestens ejer) ansvar at tage forholdsregler, hvis lejers hest (f.eks. ved bid eller 

spark) beskadiger inventar, udstyr eller faciliteter mere end hvad man betegner som 
almindelig hesteadfærd eller hændeligt uheld.  

7. At tillade udlejer at tilkalde akut dyrlægehjælp for lejers regning, i tilfælde hvor lejer ikke 
kan kontaktes først. 

8. Afholdelse af alle udgifter til dyrlæge og smed, samt at holde hesten forsvarligt beskåret. 
Desuden selv at arrangere at hente hesten ind, når disse ting foregår. 

9. Er der sygdom blandt hestene, som kræver fælles behandling (dyrlæge skøn) er der 
behandlingspligt for lejers regning. 

10. Alle har pligt til at føre fælles opsyn med hestene og ringe til ejer af hesten, hvis sygdom, 
halthed o.l. observeres. Kan ejer ikke kontaktes, skal udlejer kontaktes.  

11. Hesten skal være behørigt vaccineret og ansvarsforsikret. Vaccinationsattest skal forevises 
på forlangende. 

12. Hesten skal være udtaget af konsum.  
13. Det originale hestepas skal udleveres til udlejer ved ankomst, således at det kan fremvises 

på ethvert tidspunkt, hvis fødevarekontrollen forlanger det. Hestepasset vil være 
tilgængeligt i skab med kodelås i stalden og bør medbringes, hvis hesten forlader matriklen. 

14. Ormekur forestås af udlejer efter dyrlægeskøn (gødningsprøver) 2 x om året, dette 
faktureres efter gældende prisliste. 

15. Mindst en gang årligt at deltage i en arbejdsdag, hvor løsdriften og andre faciliteter 
forskønnes inde og ude. Er lejer forhindret, betales et beløb efter gældende prisliste. 

16. Ved tilflytning at træne hesten dagligt i foderstationerne efter anvisning og muge den 
boks/paddock, hesten har fået tildelt 

17. Ved fraflytning at rydde alle ejendele ud af stald, skab og sadel- og dækkenholdere, samt 
rengøre disse.  
 

Udlejer påtager sig intet ansvar for: 
18. Skader og sygdom pådraget under opstaldning, ophold på fold eller på ejendommens øvrige 

arealer. 
19. Personers ophold på ejendommens arealer. 
20. Hesten opstaldes for ejers eget ansvar. 

 
Underskrifter 

 
Dato:      Dato:  
 
  
Lejer: 

 
 
 

      
    
    Udlejer: 
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Særlige aftaler:  
 
 

 
Rid og Leg I/S ved Marianne og Michael Gotfredsen  
Skærødvej 6 
3200 Helsinge 
60 64 62 61 eller 60 80 70 20 


