HALVPARTSKONTRAKT - HOSK
VERSION: JANUAR 2021
Denne halvpartskontrakt (herefter Kontrakt) er indgået som en digital kontrakt via
Holstebro Sportsrideklubs (herefter Klubbens) hjemmeside: www.holstebrosportsrideklub.dk
§ 1 - Kontraktens genstand og parter
Denne halvpartskontrakt omhandler halvparten på den pony/hest som er tildelt
Halvparten efter aftale med Klubben.
Kontrakten indgås mellem
Halvparten (navn og øvrige personlige oplysninger fremgår af Klubbens
medlemsdatabase)
og
Holstebro Sportsrideklub, Lægårdvej 112, 7500, Holstebro.
(Herefter Parterne)
§ 2 - Kontraktperiode
Halvpartsperioden starter, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne, fra
indgåelse af denne aftale og løber indtil aftalen opsiges af én af Parterne – dog
maksimalt i 2 år.
Perioden er: 1. januar 2021 til og med 31. december 2022.
Hvis der indgås en ny aftale (ændring af kontrakt / skift af hest), så vil kontrakten
stadig løbe fra den oprindelige indgåelsesdato.
§ 3 - Betaling
1. For at leje ponyen/hesten betaler Halvparten en del af opstaldningsprisen
efter den til enhver tid gældende prisliste, der findes på www.holstebrosportsrideklub.dk
2. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for Klubben og fremgår af opslag i
Klubben samt af Klubbens hjemmeside.
3. Lejen betales månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i
måneden

4. Henset til almindelige prisstigninger og andre reguleringer med betydning for
Klubbens økonomi - så er alle priser variable og kan justeres af bestyrelsen
efter behov.
5. Prisjusteringer vil blive meldt ud til Halvparten via klubbens hjemmeside og
øvrige kommunikations platforme.
6. Forhøjelse af lejen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
7. Hvis der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker,
hvorved der kan pålægges et rykkergebyr.
8. Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne Kontrakt i
henhold til § 8.
§ 4 - Klubben er forpligtet til, at:
1. Stille boks og dertil hørende sadelplads og hovedtøjsplads samt udstyrspose
til rådighed for Halvparten.
2. Passe og pleje ponyen/hesten fagligt korrekt inkl. klipning af man og hale.
3. Udskifte tæpper og dækkener efter behov.
4. Fodre ponyen/hesten fagligt korrekt.
5. Tilkalde dyrlæge i tilfælde af at ponyen/hesten bliver syg.
6. Afholde udgifter vedrørende ponyen/hesten, herunder udgifter til smed,
dyrlæge mv.
1. Dette forudsætter en normal anvendelse af ponyen/hesten, hvor denne
ikke lider unødig overlast.
7. Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader,
som ponyen/hesten måtte forvolde under opstaldning hos Klubben.
8. Forestå udmugning i hverdagene og foldudlukning alle dage.
9. Informerer halvparten hvis ponyen/hesten er syg og derfor ikke må rides.
Information vil generelt fremgå af opslagstavlen i stalden. I særlige tilfælde af
kritisk karakter kontaktes Halvparten direkte.
10. Sikre ponyen/hesten er registreret med korrekt data hos Dansk Rideforbund til
brug ved stævner.
11. Stille basis plejemidler til rådighed for vedligehold af sadel og hovedtøj.
§ 5 – Halvpartens forpligtelser
1. Halvparten er forpligtiget til at have min. én holdundervisningstime om ugen
(dressur).
2. At ride ponyen/hesten om lørdagen eller søndagen og andre helligdage.
3. Ikke at ride ponyen/hesten i mere end 1 time om lørdagen eller søndagen og
andre helligdage. Desuden må ponyen/hesten ikke bruges til springning i
forbindelse med Halvpartens ridning.

4. At indgå i mugevagtsordningen og have det påkrævede antal mugevagter om
lørdagen, søndagen og på helligdage (undtaget for dette er når
ponyen/hesten går på døgnfold).
5. At kontakte Klubben hvis Halvparten ikke kan opfylde sine forpligtelser –
f.eks. ved sygdom/ferie.
1. Kontaktperson ved HOSK er Daglig Leder.
6. At sørge for at sadel og hovedtøj behandles ordentligt, når dette bruges af
Halvparten. Desuden at dette bliver vedligeholdt løbende med sæbe/fedt, som
minimum én gang i måneden.
7. Skifte underlag efter behov, og minimum hver anden weekend. Underlag
stilles til rådighed af Klubben.
8. At ride ponyen/hesten flere gange i ugen i forbindelse med ”genoptræning”
efter længere ferieperioder.
1. Dette sker kun efter aftale med Daglig Leder.
§ 6 – Opsigelse
1. Første måneds halvpart betragtes som en prøvemåned, hvor Kontrakten kan
opsiges med en uges varsel fra begge sider.
2. Efter første måned kan Kontrakten af begge Parter opsiges til ophør med
udgangen af første kalendermåned efter den måned, hvori opsigelsen skriftligt
er fremsendt til Klubben. Der kan i særlige tilfælde, som hestens eller
Halvpartens bortgang eller lignende uforudsete situation fraviges fra
opsigelsesvarslet.
3. Ved opsigelse pga. særlige tilfælde refunderes allerede betalt leje ikke.
§ 7 – Misligholdelse
1. Hvis Halvparten misligholder sine forpligtigelser i henhold til § 5, stk. 1-7 eller
§ 8, stk. 3 og stk. 4 tildeles denne en skriftlig advarsel fra Klubben. Ved
gentagende misligholdelse indenfor 3 måneder ophører Kontrakten med
øjeblikkelig virkning.
2. Hvorvidt der er tale om misligholdelse er ene og alene en vurdering, der
foretages af Klubben og afgørelsen kan ikke ankes.
3. Klubben forbeholder sig retten til at opkræve kompensation fra Halvparten
hvis misligholdelsens har medført en dokumenteret omkostning for Klubben
4. Misligholder Klubben sine forpligtigelser i henhold til § 4, stk. 1-11 er
Halvparten berettiget til at opsige Kontrakten med omgående virkning. Der
ydes ingen kompensation fra Klubbens side i tilfælde heraf.
§ 8 – Øvrige bestemmelser
1. Klubben kan bruge ponyen/hesten til elevholdsundervisning alle dage, hvor
dette finder sted.

2. Klubben har brugsret over ponyen/hesten ved arrangementer, som f.eks.
elevstævner og ridelejr.
3. Ponyen/hesten må ikke rides af andre end Halvparten om lørdagen,
søndagen og/eller helligdage. Sker dette betragtes det som misligholdelse af
Kontrakten.
4. Ponyen/hesten må kun anvendes uden for Klubbens areal i følge med en
person, der er over 18 år.
5. Halvparten kan deltage i Klubbens klub- og regionsstævner og bruge
ponyen/hesten i forbindelse med dette – dog kun efter nærmere aftale med
Klubben.
6. Halvparten må gerne anvende ponyen/hesten i forbindelse med
eneundervisning – dog kun i forbindelse med halvpartens ridning i
weekenden/helligdage jf. § 5, stk. 3.
§ 9 – Underskrifter
Kontrakten ses som værende tilstødt af begge parter, når kontrakten er godkendt af
Klubben og første indbetaling er sket.

