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1. Parterne 
 
Imellem  
 
Hesteejer:.................................................................................................................................. 
(Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 
 
og 
 
Lejer:.......................................................................................................................................... 
(Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 
 
er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af 
 
Hesten:....................................................................................................................................... 
(Navn, registreringsnummer, køn og fødselsdato) 
 
 
2. Ikrafttræden 
 
Denne aftale om leje/lån af ovennævnte hest træder i kraft fra den........................................... 
 
 
3. Hestens status 
 
Hesten er senest vaccineret den................................................................................................ 
 
For så vidt angår gødningsprøve og/eller ormekursbehandling, oplyser ejer følgende: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Ejer oplyser at hesten – ejer bekendt – er fuldstændig sund og rask på nær følgende: 
 
.................................................................................................................................................... 
(Her oplyses eventuelle sygdomme/skavanker samt eventuelle behandlingsforslag/tiltag) 
 
Endelig har ejer oplyst, at:  
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                                                                                                                              (Svar ja/nej) 
 
Hesten er uden problemer og kan sættes på stald /i boks, herunder alene: .................... 
Hesten har vist tendens til krybbebinding, vævning, vindslugning, e. lign: .................... 
Hesten har vist tendens til nymfomani eller hvinskhed:  .................... 
Hesten har vist utilpashed ved at stå bundet:   .................... 
Hesten er nem at indfange på fold:    .................... 
Hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for andre heste/dyr: .................... 
Hesten har udvist eller udviser aggressivitet overfor mennesker, herunder børn: .................... 
Hesten har udvist eller udviser aggressivitet i forbindelse med fodring: .................... 
Hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes som anormal: .................... 
 
 
4. Hestens anvendelse 
 
Følgende er aftale vedrørende hestens anvendelse: Ejer oplyser at hesten har været an-
vendt til: 
 
.................................................................................................................................................... 
(Avl, konkurrenceridning, skovtursridning, andet) 
 
Det er aftalt, at lejer må anvende hesten til:............................................................................... 
(Avl, konkurrenceridning, skovtursridning, andet) 
 
 
5. Ejers forpligtelser/ydelser 
 
Hesten lejes/lånes ud til lejer per ikrafttrædelsesdato, hvor hesten stilles til lejers fulde rådig-
hed/afhentning. 
 
Ejer er forpligtet til at bibeholde forsikring på hesten i lejeperioden. Der er dags dato etableret 
følgende forsikring på hesten: 
 
.................................................................................................................................................... 
 
Ejer er endvidere forpligtet til at afholde følgende udgifter:........................................................ 
(Dyrlæge, smed, opstaldning, foder, medicin, forsikringspræmie, andet (skal afstemmes med 
lejers forpligtelser, jf. pkt. 6))  
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Ejer bekræfter hermed at have etableret lovpligtig ansvarsforsikring på hesten. 
 
 
6. Lejers forpligtelser/ydelser 
 
Lejer forpligter sig til at betale en månedlig leje på:.............................................................. kr. 
 
Lejen skal forudbetales, således at den er ejer i hænde senest den første hverdag i måne-
den. 
 
Lejen er fast året rundt, selvom hesten måtte blive syg eller lignende.  
 
Lejer er endvidere forpligtet til at afholde følgende udgifter:....................................................... 
(Dyrlæge, smed, opstaldning, foder, medicin, forsikringspræmie, mm.) 
 
Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftalte omtalte hest skal være opstaldet i: 
 
.................................................................................................................................................... 
(Indeboks, udeboks, løsdrift, andet) 
 
Følgende er særligt aftalt vedrørende lejers pleje af hesten:..................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
(Her anføres særlige vilkår, f.eks. fast medicinering eller anden behandling, om hesten skal 
gå med specielle sko, om hesten skal have særligt foder, eller lignende)  
 
 
7. Sygdom/skade på hesten 
 
Lejer er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast og den i øvrigt bliver passet, 
plejet og redet forsvarligt og under hensyntagen til hestens tarv.  
 
Lejer er erstatningspligtig overfor ejer efter dansk rets almindelige regler, hvis hesten kom-
mer til skade som følge af lejers groft uagtsomme handlinger eller undladelser. 
 
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er lejer forpligtet til straks at tilkalde 
dyrlæge og samtidig forsøge at komme i kontakt med ejer via ovennævnte telefonnummer.  
Ejer har normalt benyttet følgende dyrlæge/hestehospital: 
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.................................................................................................................................................... 
(Navn, adresse, telefonnummer) 
 
 
8. Part på/udlån af hesten 
 
Lejer er ikke berettiget til at låne/leje eller på anden måde at overlade hesten i andres vare-
tægt uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom med ejer. 
 
 
9. Varsling af ændringer 
 
Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt skal varsles med minimum en måneds varsel 
til den første i en måned. 
 
 
10. Opsigelse 
 
Nærværende kontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på en 
måneds varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være skriftlig. I 
tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan kontrakten 
opsiges med øjeblikkeligt varsel.  
 
Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er 
indtrådt.  
 
Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at ejer blandt andet betragter anden anvendelse end 
det aftalte, jf. ovenfor punkt 4, og forsinkelse med lejebetaling fra lejers side som værende 
væsentlig misligholdelse, når der er gået 14 dage over forfaldstid, og ejer er derfor i sådanne 
tilfælde berettiget til omgående at afhente/sætte sig i besiddelse af hesten. 
 
 
11. Særlige vilkår 
 
For denne kontrakt gælder i øvrigt følgende særlige vilkår:.......................................................  
 
.................................................................................................................................................... 
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.................................................................................................................................................... 
 
 
12. Parternes underskrift 
 
Ejer.............................................................................................................................................. 
(Husk dato) 
 
Lejer............................................................................................................................................ 
(Husk dato) 
 
(Er en af parterne under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


