
               Opstaldning hos Svalebæk Isheste v. Rikke Lønbro 
Harbovad 13, 8600 Silkeborg  

                                                                                                                                    Kontakt: Rikke Lønbro - tlf. 29 91 80 79 
                                                                                                                 Mail: info@svalebaek.com 

OPSTALDNINGSKONTRAKT I BOKS 
 
Hestens navn: ___________________________________________________________________ 
 
Ejers navn:_______________________________________ Telefon:_________________________ 
 
Adresse: _______________________________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
Hest ankommet – dato: ___________ 
 
For opstaldere i boks hos Svalebæk Isheste gælder følgende: 
Pensions prisen i henhold til den gældende prisliste - som kan findes på hjemmesiden (www.svalebaek.com) 
- bliver opkrævet månedligt forudbetalt på en faktura sendt til den opgivne mailadresse. I denne pris har ejer 
ret til en plads i boks for én hest, samt plads til udstyr i stalden. Derudover kan man frit benytte stedets 
faciliteter og ride terræn.  
 
Inkluderet i pasningen af din hest 
Fodring med wrappet hø tre gange dagligt samt tildeling af vitaminer en gang dagligt. Alle bokse vil være 
strøet med træpiller som udmuges dagligt. Opstaldning i boks er som fuldpas. 
 
Opstaldningsstedet påtager sig ansvaret for 

● At hesten bliver tilset og fodret korrekt 
● Lukke ud og ind morgen og aften 
● Foder 3 gange dagligt 
● At kontakte ejer ved sygdom og skønnes behovet for dyrlæge akut forbeholder vi os retten til at 

tilkalde denne på ejers regning  
 

Hesteejeren påtager sig ansvaret for 
● At gøre sig bekendt med de gældende regler og vilkår for brugen af faciliteterne 
● At holde hesten ansvarsforsikret. Vi har ingen forsikring der dækker dig, din hest eller det den måtte 

forvolde  
● At afholde udgifter vedrørende hestens sundhedstilstand – herunder smed, dyrlæge og fælles 

ormekure 
● At hesten er vaccineret efter gældende regler under DI 
● At hestepasset kan fremskaffes på adressen indenfor 30 min ved kontrol ellers tilfalder bøde til ejer 

(Hestepasset kan også indleveres til Rikke Lønbro) 
● At din hest er udtaget fra konsum 

 
I øvrigt er følgende gældende 

● Opsigelsesperiode for boks er løbende måned plus 1 måned. Gensidigt for begge parter 
● Hesten opstaldes på ejers egen risiko i alle tilfælde. Dette gælder ligeledes det udstyr som måtte 

befinde sig på opstaldningsstedet  
● Al færdsel og ophold hos Svalebæk Isheste er på eget ansvar og risiko 
● Ridning i skovene og stierne omkring er tilladt, men skal foregå på givet anvisninger af Svalebæk 

Isheste (Se bilag på hjemmesiden www.svalebaek.com) 
● Der må i et mindre omfang påregnes hjælp opgaver efter aftale i perioder hvor dette er nødvendigt 

ift. pasning af hestene på stedet  
 
Jeg har læst og accepteret ovenstående betingelser for opstaldning hos Svalebæk Isheste v. Rikke Lønbro 
 
Underskrift: ______________________  

http://www.svalebaek.com/

