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Låneaftale vedr. Hinnerup Rideklubs elevheste 
 

 

Mellem [ejer] 

 

 

Navn: Hinnerup Rideklub (CVR-nr. 25091086) 

 
Adresse: Møllevej 7A   Postnr/by: 8382 Hinnerup 

 
Telefonnr. på elevhesteansvarlig: ___________________  

 

(i det følgende benævnt ejer) 

 

 

og [lejer] 

 

 

Navn: __________________________________   CPR-nr.: _____________________ 

 
Forældremyndig for lejer:  ______________________   CPR-nr.: _____________________ 

 

Adresse: ____________________________________   Postnr/by: ___________________ 

 
 

(i det følgende benævnt lejer) 

 

 

er der indgået følgende aftale om, at elevhesten må forlade Hinnerup Rideklub’s matrikel. Aftalen 

vedr. følgende hest: 

 

 

Navn: ___________________________________  Reg.nr.: _____________________ 

 
(i det følgende benævnt hesten) 

 

 

§ 1 

Udlånsperiode 

 

1.1. Denne aftale er gældende i følgende periode fra ______/______-20_____ til 

______/______-20_____ under forudsætning af at hesten leveret tilbage til Hinnerup 

Rideklub. Hvis dette ikke er tilfældet er aftalen gældende indtil Hinnerup Rideklub har 

modtaget hesten på Hinnerup Rideklub’s matrikel (Møllevej 7A, 8382 Hinnerup). 

 

1.2. Lejer afhenter og bringer selv hesten tilbage. 

 

1.3. Risikoen for hesten overgår fra start datoen indtil Hinnerup Rideklub har modtaget hesten 

igen.  
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§ 2 

HESTENS ANVENDELSE 

 

2.1. Ejer oplyser, at hesten før udlån har været anvendt til rideskole brug. 

2.2. Lejer indestår for, at hesten skal anvendes til ___________________________ 

 

 ___________________________________________________________________. 

 

 

§ 3 

HESTENS SUNDHEDSTILSTAND 

 

3.1. Hinnerup Rideklub erklærer, at hesten ved udlåns tidspunktet er: 

- fuldstændig sund og rask.  

- har været redet regelmæssigt på rideskolehold de sidste tre måneder 

- ikke har vist tegn på halthed 

- ikke har vist tegn på/lidt af kolik  

- ikke har vist tegn på/lidt af en allergi 

 - ikke har fejlet eller været behandlet for andet 

 - har normal adfærd i boksen, på folden og staldgangen 

 - hesten har været regelret vaccineret og behandlet for orm    

 

 

§ 4 

Aftalevilkår 

4.1. Lejer er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast, og at den i øvrigt bliver 

passet, plejet og redet forsvarligt og under hensyntagen til hestens tarv i hele 

låneperioden. 

 

4.2. Lejer skal afholde alle løbende udgifter i forbindelse med hesten i perioden fra afhentning 

til aflevering af hesten hos Hinnerup Rideklub, herunder opstaldningsudgifter, foder mv. 

 

4.3. Lejer forpligter sig til udelukkende at opstalde hesten på et opstaldningssted, som lever 

op til kravene i lov om hestehold, lov nr. 528 af 06/06/2007. 

 

4.4. Ejer har altid krav på at vide, hvor hesten befinder sig, og skal forudgående orienteres om 

enhver flytning/ændring af opstaldningsstedet. 

 

4.5. Lejer er ikke berettiget til at låne/leje eller på anden måde at overlade hesten i andres 

varetægt uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom med ejer. 

 

4.6. Lejer er forpligtet til omgående at tilkalde dyrlæge til hesten ved skadestilfælde, sygdom 

eller ulykke. Udgiften til dyrlæge i låneperioden eller som følge af låneperioden påhviler 

lejer. Lejer vælger selv i låneperioden den praktiserende dyrlæge. Det er dog et krav, at 

denne er hestepraktiserende. 

 

4.7. Lejer er forpligtet til at underrette ejer straks i tilfælde af skade, sygdom eller ulykke. 

 

4.8. Er hesten som følge af lejers handlinger eller undladelser kommet til skade eller død i 

låneperioden er lejer erstatningspligtig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler. 

Som følge heraf har ejer og lejer aftalt, at i tilfælde af hestens død, hesten skal aflives 

som følge af dyreværnsloven eller hesten bliver erklæret uanvendelig til ridebrug skal 

lejer som minimum betale erstatning for hestens værdi af 15.000 kr. 
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§ 5 

TVISTER 

En eventuel tvist skal afgøres efter danske lovregler, og en eventuel retssag skal anlægges ved 

ejers værneting. 

 

 

§ 6 

UNDERSKRIFT 

Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i to ligelydende eksemplarer og træder i kraft 

ved underskrift af både ejer og lejer. 

 

     

 

 

Den         /           - 20 Den            /           - 20 

 

Som ejer                                   Som lejer 

 

 
______________________________ _______________________________ 
 

    Den            /           - 20 

 

                                Som lejer (forældremyndig for lejer) 

 

 
    _______________________________ 
 


