Bramming Rideklub
Klubben med den gode tone!

Opstaldningskontrakt Bilag 1
Hestens navn: ________________________________________
Hesten ejer:__________________________________________
Heste:______

Pony:______

Hesten er udtaget af konsum ja: __

nej:__

Grundopstaldning er inkl. benyttelse af faciliteter, høordning og
træpiller. Ejer sørger selv for udmugning og strøning af boks.
I grundopstaldning er følgende inkluderet:
Hest: 7 kg. hø dagligt + op til 10 poser træpiller pr. måned.
Pony: 5 kg. hø dagligt + op til 6 poser træpiller pr. måned
Strøelse udleveres hver 14. dag af den staldansvarlige. Bruger du
ikke al den strøelse eller hø der er med i grundopstaldningen
udleveres denne ikke.
Grundopstaldning pony:
Grundopstaldning Hest:

1760 kr. pr. måned
2035 kr. pr. måned

Tilvalg og fravalg i forhold til grundopstaldning vælges på næste
side.
Ved fravalg af høordning, skal ejer selv sørge for tildeling af hø. Hø
må ikke opbevares i stalden. Såfremt du ønsker at få anvist en
plads udendørs til hø, så kontakt den staldansvarlige. Har du ikke
høordning, så kan der ikke købes ekstra hø gennem BRK.
BRK forbeholder sig retten til at afvise ud- og indluk af heste, hvor
det skønnes uansvarligt grundet adfærd. Hesteejer sørger selv for
ud- og indluk i skoleferier og på helligdage når den staldansvarlige
holder fri i disse perioder.
BRK forbeholder sig ret til at afvise andre ønskede ydelser.
Ved påfyldning af hønet/pose, skal nettet være let tilgængeligt.
Reservation af boks betyder at hvis hesten er væk fra BRK i en
længere periode kan man få den samme boks, når man kommer
tilbage. BRK råder over boksen i perioden hvor hesten er væk.
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Tilkøb af ydelser:
Ydelse

Pris

Sæt kryds ved
tilvalg

Vinduesboks

100 kr./mdr.

Kraftfoder pony

300 kr./mdr.

Kraftfoder hest

500 kr./mdr.

Udlukning i hverdage

200 kr./mdr.

Fravalg høordning pony

Minus 200 kr./mdr.

Fravalg høordning hest

Minus 300 kr./mdr.

Indlukning i hverdage
ved middagstid
Påfyldning af hø i
hønet/pose
Dækkenskift af/på
1x daglig
Klokker af/på
1x daglig
Gamacher af/på
1x daglig
Staldbandager af om
morgenen
Fjernelse af klatter i
hverdage
Ekstra strøelse

200 kr./mdr.

Ekstra hø, tilkøb ved
høordning
Balle hø på mark inkl.
udkørsel
Reservation af boks

2,50 kr./kg
500 kr./balle

Enefold

200 kr./mdr.

150 kr./mdr.
200 kr./mdr.
100 kr./mdr.
100 kr./mdr.
150 kr./mdr.
450 kr./mdr.
45 kr./pose

750 kr./mdr.

