
Hesten er ankommet til BC-Horse d. -  ___/____ 20__, og står herefter opstaldet under flg. Betingelser 

Vores standardbetingelser og aftaler for hestens ophold er; 

1. Hestens ophold ved BC-Horse er 100 % på ejers risiko, og det er ejers ansvar, at forsikre hesten i det 
omfang det er lovpligtigt og nødvendigt. 

2. prisen for opholdet er ________ kr. pr. mdr.  Hvor der ved overskridelse af en måned faktureres for 
minimum 14 dage. 

3. Afviger processen fra et salg af hesten, forbeholder BC-Horse sig ret til en genforhandling af de 
aftalte vilkår, idet den gældende pris er fastsat med udgangspunkt i et honorar ved afsluttet salg. 

4. Honorar ved salg af hesten er fastsat til ____ % af salgsprisen. 
5. Der faktureres forud, ved overskridelse af betaling tillægges der 100 kr. i rykkergebyr pr.  

betalingspåmindelse. Ved mislighold af betaling, vil der blive gjort udlæg i den pågældende hest. 
6. Opholdet indebærer opstaldning på halm, træning, 3 X foder, hø/Wrap, og fold. 
7. Kørsel i forbindelse med hestens ophold takseres med 5 kr./km. Og fordeles imellem antallet af 

heste på bilen. 
8. Hesten klippes efter behov i vintersæsonen, af hensyn til trivsel og komfort i træningen samt 

hestens repræsentative udtryk. Pris pr. klipning er 400 kr. + moms. 
9. Foretages der gødningsprøve mhp. Afdækning af behov for ormebehandling, behandles hesten 

efterfølgende, efter dyrlægens anvisning, omkostninger forbundet hertil påhviler ejeren. 
10. Alle ekstraordinære omkostninger; dyrlæge, smed, annoncering etc. Påhviler ejer. 
11. Der pålægges et honorar på 400 kr. + moms pr. hest. Pr. dag, for de eller den dag, som hesten 

bliver fremvist til kåring, DSA og andre championater. 
12. GDPR. Vi passer godt på dine oplysninger, læs mere om vores persondatapolitik på vores 

hjemmeside, www.bc-horse.dk, eller kontakt dataansvarlig på 20838200/info@bc-horse.dk 

 

 

Denne aftale er indgået mellem: 

BC-Horse 

Nordre Strandvej 17 

6731 Tjæreborg 

Tlf. 20838200/Mail: info@bc-horse.dk  

& 

Hestens ejer, navn, adresse, mail, tlf.  

 

     
 

________________________________________ 
Underskrift. 

http://www.bc-horse.dk/
mailto:info@bc-horse.dk

