Oppstallingskontrakt, ved SJR
Hestens navn : ....................................................................................................................
Født : ...................... Kjønn...................... Siste vaksinasjonsdato: ...................................
Hestens bruk:  Sprang  Dressur  Mosjon  Allround
 Skoleriding
 Annet, hva ...........................................................
Leietakers navn : .................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Tlf. privat : .............................Tlf. jobb ........................... Mobil………………………….
Langtidskontrakt fra d a t o : _ / _ 2 0 _
Korttidskontrakt fra dato:_ /_ 20__ til dato:












Leietaker har med denne kontrakt rett til boks samt tilhørende salskap hos Sandnes og Jæren rideklubb.
Daglig leder tildeler boksplass og har rett til å foreta interne forflytninger dersom det er nødvendig.
Hesteeier forplikter seg til å ha stallvakt etter oppsatte lister. Ansvarlig for stallvakt skal alltid være over 16 år og
det skal alltid være 2 personer på vakt. Dersom det byttes vakt med andre så skal det gis beskjed til daglig leder.
Hesteeier plikter å sette seg inn i, og følge klubbens reglement og sikkerhetsbestemmelser, samt sørge for at
hestepassere/stellere også gjøres kjent med reglementet.
Hesteeier plikter seg til å holde hest og utstyr i velpleiet stand. Sørge for hestens mosjon, hovpleie og rent
underlag i boksen.
Hesteeier plikter å delta på de dugnader som det innkalles til og å stå i bua etter oppsatt plan. Buvakta kan selges for
kr .500,- .Ved å unnlate å møte opp på dugnad(er) bortfaller
evt. støtte fra klubben.
Hesteeier plikter seg til minst en gang i året å vaske og male boksen. Drikkekar og krybbe skal holdes rene og
hygieniske til enhver tid. Boksen og salskap skal alltid forlates nyvasket.
Hesten vil under oppstalling bli foret og passet på en forsvarlig måte. Når det anses nødvendig vil veterinær bli
tilkalt i samråd med leietaker (dersom mulig), og for dennes regning.
Utleier påtar seg ikke ansvar for eventuell sykdom, skader eller sår som hesten pådrar seg på anlegget og under
oppstalling.
Pga. av andelsretter på noen av boksene må vi forbeholde oss retten til oppsigelse dersom
andelsrettinnehaver(-ne) vil gjøre denne retten gjeldene. Dette vil skje etter ansiennitetsprinsippet og med 1 mnd
oppsigelse. SJR vil påpeke at de vil strekke seg langt for a unngå denne type oppsigelse!
Oppsigelsestid er gjensidig en påfølgende måned fra oppsigelsesdato, for langtidskontrakt. Oppsigelsestida for
kortidskontrakt er gjensidig 14 dager fra oppsigelsesdato. Dersom forpliktelsene mot klubben ikke overholdes vil
det medfore oppsigelse med umiddelbar virkning.
,

Jeg bekrefter med dette å ha lest ovennevnte betingelser samt anleggsreglement (gjeldende anleggsreglement er til
en hver tid å finne oppslått i stallen), og er innforstått med at brudd på nevnte reglement kan føre til oppsigelse av
leieforholdet.
Denne kontrakten skrives under på i to eksemplarer; et eksemplar til hver av partene.
Langtidskontrakt har prøvetid på 3 måneder.
Foss

Eikeland :.../.../20...

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

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

Leietaker

For Sandnes og Jæren Rideklubb

