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Kontrakt ved hest i ridning 

Benjamingrav.dk – CVR: 37214671 

Hesteejer:________________________________________ 

Adresse:__________________________________________ 

Post nr og by:____________________________________ 

Email:_____________________________________________ 

 

BENJAMINGRAV.DK’s ansvar  
 
1.1 Benjamin Grav har ret til ved sygdom m.v at ringe til evt. dyrlæge for  
ejers regning og risiko dvs uden at Benjamin Grav kan drages til økonomisk  
ansvar derfor.  
 
1.2 Der er altid en måneds opsigelse på heste under uddannelse, tilridning, ridning, 
kommission mm. Dvs.  
kontrakten skal opsiges inden d 1. måneden inden man ønsker kontrakten  
ophævet.  
 
1.3 Opsiges kontrakten efter d 1. i hver måned faktureres man for den  
igangværende måned samt den næste måned med.  
Dette er selvfølgelig ikke gældende for heste, hvor der på forhånd er aftalt en  
fast periode for uddannelsen  
 
1.4 Fjernes hesten pludseligt uden samtykke fra BENJAMINGRAV.DK  
faktureres hesteejer automatisk for 2 måneders fuld ridning. (5.000 kr) 
 
1.5 Hverken BENJAMINGRAV.DK eller Benjamin Grav som person eller firma  
kan stilles til ansvar for evt. Ødelagt udstyr såsom dækner, trenser, sadler  
mm.  
 
1.6 BENJAMINGRAV.DK er ansvarlig for korrekt fording af hesten. Der fodres  
med kraftfoder af mærket Equsana. Ønskes andet skal det særaftales og være  
på hesteejers regning. Derudover fodres der med wrap 3 gange dagligt.  
 
1.7 BENJAMINGRAV.DK er ansvarlig for at hesten er passet med  
smed på hesteejers regning. Som udgangspunkt hver 8. uge 
 
1.8 BENJAMINGRAV.DK er ansvarlig for at hesten er på fold hver dag.  
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Hesteejers ansvar  
 
2.1 Hesteejer er ansvarlig for betaling af evt. Regninger for smed, dyrlæge  
mm. der er bestilt I hestens bedste af BENJAMINGRAV.DK  
 
2.2 Ejeren af hesten som er i ridning, tilridning, kommission, opstaldning hos  
BENJAMINGRAV.DK holdes selv ansvarlig for evt. skader som hesten pådrager  
Sig, i forbindelse med opholdet.  
 
2.3 Hesteejer er ansvarlig for god opførsel I alle sammenhænge omkring  
samarbejdet mellem hesteejer og BENJAMINGRAV.DK  
 
2.4 Hesteejer er selv ansvarlig for omkostning vedr. Salg af hest.  
 
2.5 Hesteejer er ansvarlig for betaling af stævner, kåringer, kørsel mm.  
Disse beløb kan efter aftale sendes sammen med månedlige faktura.  
 
2.6 Kontraktens betingelser kan ændres, og det er ejers ansvar at ajourføre sig med dette. En 
opdateret kontrakt kan findes på www.benjamingrav.dk. Såfremt hesteejer har indvendinger 
skal dette ske skriftligt til email: bgah@benjamingrav.dk inden næste faktura betales. Såfremt 
første faktura udsendt efter ændring i kontrakten er betalt er kontrakten accepteret af 
hesteejer. 
 
 
Priser og betingelser 

 

3.1 Hesteejer er ansvarlig for rettidig betaling af faktura’er fra Benjamingrav.dk. 

3.2 Betaling skal ske til anførte konto nr. på tilsendte faktura. 

3.3 Såfremt kontrakten ikke underskrives ved hestens ankomst, bevilliger hesteejer ved 

betaling af første tilsendte faktura betingelser og gældende vilkår i kontrakten. 

3.4 Hesteejer er selv ansvarlig for at holde sig ajurført med kontraktopdatering og 

handelsbetingelser på www.benjamingrav.dk 

3.5 Ved hest i kommission er prisen pr. måned lavere end ved hest i fuld ridning. Såfremt 

hesten er solgt under dens ophold hos benjamingrav.dk, afregnes benjamingrav.dk 20% af 

salgsprisen med mindre andet er skriftligt aftalt og underskrevet af begge parter.  

Afsluttes samarbejdet uden salg vil hesteejer modtage faktura med et ”udligningsgebyr” som 

er differencen mellem prisen for fuld ridning (5000kr mdr inkl moms) og prisen som 

hesteejer har betalt for at have hesten i kommission. (ex. Hesteejer har haft hest i kommission 

i 6 mdr. og betalt 3000kr inkl. Moms i mdr. Hesten fjernes uden salg, da vil falde en faktura på 

12.000kr inkl moms i udligningsgebyr) 

http://www.benjamingrav.dk/
mailto:bgah@benjamingrav.dk
http://www.benjamingrav.dk/
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3.6 Ved hestens ankomst inddrages hestepasset og ridning af hesten starter først når betaling 

er sket.  

3.7 Ingen heste forlader benjamingrav.dk førend hesteejers gæld er udbetalt. 

3.8 Betaling skal altid foreligge forud. Hesteejer faktureres d. 20 med betalingsdato d. 28 hver 

måned. 

3.9 Såfremt hesteejer ikke er tilfreds med arbejdet udført ved Benjamingrav.dk refunderes 

ingen betalinger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________                         _______________________________________________  
 
                        Hesteejer                                                 BENJAMINGRAV.DK v/Benjamin Grav 

 

Dato: 


