
DRONNINGLUND RIDEKLUB.

PARTS K O N T R A K T
HALVPART

Mellem 

Navn: Dronninglund Rideklub                        
Adresse: Kirkevej 8                                Postnr/by: 9330 Dronninglund                                 
E-mail:                                                 Telefonnr.:                                                              

og (parttager)

Navn:                                                             
Adresse:                                               Postnr/by:                                                              
E-mail:                                                 Telefonnr.:                                                              

er der indgået følgende aftale om helpart af hesten

Navn:                                                                Reg.nr.:                                                                  
Fødselsdato:                    Stb.nr.:                           Chipnr:                                              
Kendetegn:                                                                                                                          

Denne partaftale træder i kraft den                         /                 -20             .

Omfang af part:

Ved en halvpart har partslejer ansvaret for hesten 3 (4) dage ugentligt. Det aftales med 
klubben hvilke ugedage partslejer har ansvaret samt hvis parten er del med en anden 
partslejer hvilken ugedag der går på skift. Fx hver 2. søndag. 

Partslejer har indgået aftale om at have hesten de følgende ugedage. 

Mandag:___ Tirsdag:___ Onsdag:___ Torsdag:___ Fredag:___ Lørdag:___ Søndag:___

Hvis parten er delt:            -dag i      lige:         ulige:         uger. 

Partslejer kan benytte (ride) hesten de dage den ikke benyttes i undervisningen. Hesten må 
kun benyttes af partslejer.  Partlejer skal på alle de angivne dage passe og tilse hesten.    

Dronninglund Rideklubs forpligtelser/ydelser

Hesten lejes ud til partslejer, hvor hesten stilles til rådighed i det aftalte omfang. 

Dronninglund Rideklub afholder alle udgifter på hesten



Partslejers forpligtelser/ydelser

Partslejer forpligter sig til at passe og tilse hesten på alle de angivne dage. Dette indebærer 
blandt andet udmugning, indlukning i vinterhalvåret når hesten er på stald om natten. Hesten 
står om sommeren på døgnfold og skal her tilses (evt. sprayes med insektspray) og der skal 
tjekkes vand, hver dag.   

Partslejer forpligter sig til at modtage mindst én undervisningstime i dressur på hesten 
ugentligt, enten på hold eller som enetime.

Partslejer forpligter sig til at betale et månedligt beløb til Dronninglund Rideklub på 500 kr.

Da det, at have en part, må sidestilles med selv at have hest, gives der ikke kompensation for 
eventuelle dage, hvor hesten ikke kan bruges grundet sygdom eller tilskadekomst. Beløbet for 
halvpart skal derfor betales uanset om hesten måtte blive syg eller lign. 

Sygdom/skade på hesten

Partslejer er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast og at den i øvrigt bliver 
passet, plejet og redet forsvarligt under hensynstagen til hestens tarv, dette er ensbetydende 
med at den max. må rides en time af gangen. 

Partslejer er erstatningspligtig overfor Dronninglund Rideklub efter dansk rets almindelige 
regler, hvis hesten kommer til skade som følge af groft uagtsomme handlinger eller 
undladelser. 

I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade er partslejer forpligtet til straks at 
kontakte DRLR’s kontaktperson som er:                                      på tlf:                            . 
Kan partslejer ikke få fat på denne, og vurderer at dyrlæge er nødvendig kontaktes 
Dronninglund Rideklubs faste dyrlæge: Dronninglund Dyrlægerne, Hans Karkov på tlf:      
                  . 

Varsling af ændringer:

Eventuelle ændringer til denne kontrakt skal varsles med minimum en måneds varsel til den 
første i en måned. 

Opsigelse:

Kontrakten løber på ubestemt tid og indtil den opsiges af én af parterne. Der er en måneds 
opsigelsesfrist. Opsigelsen skal være skriftlig. 

I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af denne kontrakt, kan kontrakten 
opsiges med øjeblikkelig varsel.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Dronninglund Rideklub betragter overtrædelse af de 
udleverede retningslinjer for brug af hesten, samt forsinkelse med betaling fra partslejers side 
som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 14 dage over forfaldstid, og 
Dronninglund Rideklub vil derfor i sådanne tilfælde være berettiget til omgående at ophæve 
kontrakten.   



Særlige vilkår:
For denne kontrakt gælder i øvrigt følgende særlige vilkår:                                                

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

UNDERSKRIFT

Den      /       - 20 Den      /      - 20

                                                                                                                                                  
                  Dronninglund Rideklub      Partslejer

(Er partslejer under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovpligtig værge.)


