KØBEKONTRAKT
til hestehandel mellem erhvervsdrivende og privat.

Mellem
Navn:
Adresse:
By:
Land:
Tlf:
- herefter benævnt køber
og
Navn:
Adresse:
By:
Land:
Tlf:
Cvr.nr.:
- herefter benævnt sælger

er der indgået aftale på nedenstående betingelser om købers erhvervelse af hesten:

1. Identifikation af hesten
Navn:
ID-nr./ chip nr.:
Fødselsdato:
Race:
Farve:
med følgende signalement/særlige kendetegn:
-

2. Sælgers oplysninger om hesten
Sælger kan oplyse følgende om hesten:
-

Hesten har i sælgers ejertid været anvendt til:
Sælger oplyser følgende om hesten vedrørende staldfejl: __________________________
Sælger oplyser endvidere, at der sælger bekendt ikke er skjulte fejl og mangler ved
hesten, men afgiver ikke garanti herfor.
Sælger garanterer, at hesten er fri for hæftelser og at sælger har den fornødne
bemyndigelse til at overdrage hesten til køber.
Der henvises i øvrigt til klinisk undersøgelse foretaget af dyrlæge _________________,
den _________ på __________ hospital i by:_____________.
Endvidere henvises til røntgenbilleder taget af dyrlæge _________________, den
_________ på ___________ hospital i by:_____________. Røntgenbillederne kan
rekvireres ved henvendelse til dyrlægen.
Omkostninger til begge undersøgelser betales af køber, uanset om hesten bliver godkendt
af købers dyrlæge til det af køber oplyste formål, jf. pkt. 3.
Hestens dyrlæge i sælgers ejertid var:
__________________________________. Sælger giver herved køber bemyndigelse
til at få udskrift af hestens journal hos dyrlægen.

3. Købers oplysninger
Køber oplyser, at hesten skal anvendes til: ____________.
Køber har besigtiget og prøveredet hesten __ gang/e på følgende dato/er___________ på
adressen ______________________.
Køber afstår fra at kunne gøre fejl og mangler gældende, som kunne/burde
være opdaget ved købers besigtigelse af hesten, eller ved købers
dyrlæges kliniske undersøgelse af hesten og/eller røntgenundersøgelse af
hesten, dette uanset om besigtigelse og undersøgelser er udført eller ej, idet
sælger har opfordret køber hertil. Sælgers opfordring til røntgen omfatter
__________________________ .
Endvidere afstår køber fra at kunne gøre fejl og mangler gældende som allerede
er oplyst af sælger jf. pkt. 2.

4. Købesummen
Købesummen er aftalt til: Dkr. _________ incl. moms. Heraf udgør moms Dkr.
__________.
Købesummen betales kontant ved overdragelse af hesten den_________, imod sælgers
samtidige udlevering af hestens identifikationspapirer inkl. vaccinationspapirer og
ejerskiftecertifikat korrekt underskrevet af sælger til brug for købers ejerskifteregistrering
af hesten.
Endvidere medfølger til hesten:
-

5. Levering og overgang af risiko
Hesten leveres/afhentes den_________, hvilken dag betragtes som overtagelsesdagen.
Hesten betragtes som leveret ved afhentning/aflevering på adressen
___________________ _______________, hvorefter risikoen for hestens
hændelige undergang eller forringelser fra dette tidspunkt overgår til køber. Transport og
alle forhold forbundet hermed står således for sælgers/købers egen regning og risiko.

6. Lovgivning og reklamation
En eventuel tvist opstået på baggrund af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret
og en eventuel retssag som følge heraf skal anlægges ved købers bopæls værneting.
Køber og sælger er særligt opmærksomme på, at hvorvidt hesten lider af en mangel,
retlig som faktisk, skal bedømmes i henhold til Købeloven, lov nr. 213 af 22. april 2002.
Parterne er endvidere enige om, at der er tale om et forbrugerkøb i henhold til Købeloven,
idet køber er forbruger og sælger er erhvervsdrivende med salg af heste.
Ved konstatering af en mangel skal køber reagere uden ugrundet ophold overfor sælger,
såfremt køber ønsker at gøre manglen gældende. Køber har 24 måneders reklamationsret
i henhold til købeloven overfor sælger, regnet fra overtagelsesdagen.

7. Forsikring
Hesten er indtil overtagelsesdagen forsikret i _________________
for liv / uanvendelighed optil en sum af Dkr. _______________ /_______________.
liv

uanvendelighed

Køber er forpligtet til fra overtagelsesdagen og 24 måneder frem at holde hesten forsikret
for liv / uanvendelighed for minimum Dkr._________ /__________. Købers udeladelse
heraf vil udløse en bod på Dkr. _________, såfremt sælger gør krav på boden senest 14
dage efter at sælger får kendskab til købers manglende tegning af forsikringen.

Køber er forpligtigtet til straks efter overtagelsesdagen at holde hesten ansvarsforsikret jf.
Lov nr. 315 af 30/04/2008 § 30a, stk. 2.

8. Underskrifter og genparter
Nærværende aftale forefindes i to originaler, således hver part opbevarer ét eksemplar.

Sted_________, dato________.
-----------------------------

Sted__________,dato_______.
-----------------------------

Sælger

Køber

Til vitterlighed for sælgers underskrift:

Til vitterlighed forkøbers underskrift:

Navn:
Adresse:
Erhverv:

Navn:
Adresse:
Erhverv:

Navn:
Adresse:
Erhverv:

Navn:
Adresse:
Erhverv:

