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Familieplejekontrakt - standardkontrakt 
 

 
NH XX – Født:  

  

Ejers navn: Plejefamilie: 

Foreningen nyt Hesteliv 
Søndersøvej 144 
5462 Morud 
Tlf. 2635 5865 / 48795865 
info@nyt-hesteliv.dk  

Navn på plejefamilie 
Vej 
Postnr og by 
Tlf.  
Mail 

   
Plejefamilien 
 
Plejefamilien har ansvar for hesten, så længe den er i plejefamiliens varetægt. Plejefamilien skal være 
medlem af nyt Hesteliv. Det koster kr. 350 pr. år/kr. 575 for hele husstanden. 
 
Godkendelse/anbringelse 
 
XX anbringes hos plejefamilien den x.x.20xx.  
 
Opstaldningssted 
 
XX opstaldes på xx 
 
Vilkår for hesten 
 

o Plejefamilien skal betale alle omkostninger i form af foder, dyrlæge og smed (alle 
vedligeholdelsesomkostninger).  

o Hesten skal have dyrlæge og smed, når det er påkrævet. Dog min. 1 gang årligt til eftersyn af 
tænder m.m. Der må kun anvendes registreret beslagsmed. 

o Hesten skal altid have fri adgang til frisk drikkevand samt stråfoder, når der ikke er græs. 
o Hesten skal have selskab af andre heste og skal på fold hver dag og hele dagen. 
o Hesten må ikke avles på og må ikke anvendes til kommercielle formål. Hesten kan ej heller 

overdrages 3. mand uden Nyt Hestelivs godkendelse.  
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o Nyt Hesteliv kan komme uanmeldt og tilse hesten. 
o Flytning eller andre ændringer skal meddeles Nyt Hesteliv på forhånd. 
o Skal hesten gå ude hele året rundt skal den have fri adgang til læskur/stald med tørt leje. Størrelsen 

på læskuret skal tilpasses antallet af heste, idet alle heste skal kunne ligge ned samtidig. Der skal 
dog tages hensyn til den enkelte hesterace i kolde perioder, så de kan holde varmen. 

o Evt. tidligere ejer skal have mulighed for at kunne besøge sin hest dog kun ifølge aftale med 
plejefamilien. 

 
Sygdom 
 
I tilfælde af alvorlig sygdom eller tilskadekomst skal nyt Hesteliv adviseres herom.   
 
Aflivning 
 
Aflivning må kun finde sted, hvis Nyt Hesteliv er adviseret på forhånd og godkendt det, medmindre det er 
påbudt ifølge dyreværnsloven og af dyrlæge. I så fald underrettes Nyt Hesteliv straks.  
 
Aflivning skal foregå ved sprøjte af dyrlægen og må kun finde sted ved stalddøren.    
 
Opsigelse / Retur 
 
Såfremt plejefamilien ikke kan beholde hesten længere, skal denne returneres til Nyt Hesteliv på 
plejefamiliens regning. Den første måned betragtes som prøvetid. Hvis det ikke 
fungerer, kan hesten returneres, og formidlingsgebyret vil blive tilbagebetalt dog fratrukket 15% af gebyret. 
Efter denne måned vil gebyret ikke blive tilbagebetalt. Herefter er der en opsigelsesperiode på 3 mdr. til 
den 1. i måneden. Hvis plejefamilien ikke kan huse hesten i opsigelsesperioden, skal der betales for 3 mdr. 
opstaldning til de til enhver tid gældende priser på Nyt Hesteliv. 
 
Nyt Hesteliv kan til enhver tid ophæve kontrakten uden varsel, hvis der foreligger misligholdelse, eller 
hesten ikke trives hos plejefamilien. I så fald skal hesten omgående retur til Nyt Hesteliv på plejefamiliens 
regning. 
 
Særlig info om NH XX 

Her fortæller vi lidt om hestens fortid, samt hvis den har nogle fokusområder man skal være opmærksom 
på. Alt dette er dog fortalt til plejefamilien, når de bestemmer sig om hesten. 

Vaccination 

Familien skal sørge for et vaccinationsprogram, som min. er en stivkrampevaccine hvert 3. år. Du skal 
beslutte med din dyrlæge, om hun skal influenzavaccineres hvert år med stivkrampe, eller du kan finde en 
vaccine, som kun er stivkrampe, og som gælder i min. 3 år. XX har sidst været vaccineret x.x.20xx  og skal 
vaccineres igen senest 20xx.  Vaccinationen skal indskrives i hans pas. 

 

Tandeftersyn 

Min. 1 gang årligt skal hestene have tandeftersyn eller efter dyrlægens vurdering og anbefaling.  
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XX har haft tandeftersyn den x.x.20xx  Næste tandeftersyn anbefales x.x.20xx. 

Gødningsprøver og ormekur 

Det anbefales at tage gødningsprøver i april og september/oktober hvert år. XX har sidst fået taget 
gødningsprøve i mdr. 20xx. 

Chipmærkning og Pas  
 
XX er chipmærket og hans pas skal opbevares hos familien.   
 
Ansvarsforsikring 
 
XX er dækket af vores landsbrugsforsikring, men du kan også vælge selv at tegne en ansvarsforsikring, som 
plejer at være inklusiv i en indboforsikring. Det skal du selvfølgelig tjekke. Forsikringen dækker kun ansvar 
og dermed skade på 3. mand. 
 
Anvendelse 
 
XX anbringes som (her indskrives om hesten er en selskabshest eller ridehest, og særlige bevæggrunde til 
dette)  
 
Aflevering / Afhentning  
 
XX afhentes den x.x.20xx 
 
Pris 
 
Familieplejegebyret er kr. xx (alt efter hvilke hest man har valgt) 
 
Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i 2 ligelydende eksemplarer, og træder i kraft ved 
parternes underskrift. 
 
 
Dato: x.x.20xx Dato: x.x20xx 
 
 
______________________________ _________________________________ 
Familieplejens navn                                                          Foreningen nyt Hesteliv v/Janne Junker 
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