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          Sælgers underskrift            Købers underskrift  

Kontraktformular fra Hesteadvokaterne  
Find os på http://www.facebook.com/Hesteadvokaterne 

 

 

 § 1 Parterne og hesten  

Sælger:____________________________________  

CPR-nr.____________________________________  

boende:____________________________________  

Telefon:___________________________________  

e-mail:____________________________________  

sælger herved til  

Køber:_____________________________________  

CPR-nr.____________________________________  

boende:____________________________________  

Telefon:___________________________________  

e-mail:____________________________________  

Nedenstående specificerede hest  

Hestens navn:____________________________________  

fødselsdato:____________________________________  

Registreringsnr.:____________________________________  

Kendetegn:____________________________________  

Chip nr.:____________________________________  

 

Sammen med hesten udleveres:  

 Ejercertifikat (original)  

 Vaccinationsbog (original)  

 Hestepas (original)  
 

Købesummen for hesten er aftalt til kr.:______________________  

Herudover leveres følgende udstyr:  

1. ________________________________________kr.__________________  

2. ________________________________________kr.__________________  
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3. ________________________________________kr.__________________  

4. ________________________________________kr.__________________  

Købesum for udstyr i alt:________________________ kr.  

Samlet købesum (hest og udstyr) i alt:________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
kr.  

§ 2 Betalingsvilkår  

Hesten og eventuelt medfølgende udstyr betales senest samtidig med hestens over-
dragelse til køber.  

 Betaling skal ske den ____________________  

 Kontant kr. _____________________________  

 Ved overførsel til sælgers konto nr.________________________________  

§ 3 Levering og overtagelse  

Hesten med eventuelt udstyr overtages af køber den ________. På dette tidspunkt 
overgår risikoen for hesten til køber.  

Det er aftalt, at levering sker ved, at  

 hesten afhentes af køber for købers regning, risiko og foranstaltning på 

adressen ________________________________________, den 

___________ kl.___________.  

 hesten leveres af sælger for sælgers regning, risiko og foranstaltning på 

adressen ________________________________________, den 

___________ kl.___________.  

Ved aflevering af hesten underskriver parterne denne kontrakts overtagelseserklæ-
ring.  

§ 4 Forsikring  

Sælger oplyser, at hesten er forsikret i forsikringsselskabet, _________________ 

_______________, under police nr. ______________, for en livsforsikringssum kr. 

___________________________.  

Forsikringsselskabet har taget forbehold for ______________________________ 

Sælger oplyser, at hesten i henhold til policen er forsikret i _______dage efter leve-
ring til køber.  
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§ 5 Garanti, reklamation og tvister  

Hesten med evt. specificeret tilbehør overtages som beset af køber, hvorfor der 
ikke på grund af mangler kan gøres misligholdelsesbeføjelser gældende mod sæl-
ger.  
 
Sælger erklærer, at hesten er fri og ubehæftet.  

Anvendelse  

Sælger oplyser, at hesten har været anvendt til: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Køber oplyser, at hesten købes med henblik på _____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

Oplysninger fra sælger  

Sælger oplyser, at hesten sælger bekendt ikke har skjulte mangler. Sælger fraskri-
ver sig ansvaret for mangler, som burde være opdaget af køber ved besigtigelse og 
undersøgelse af hesten.  

Handelsundersøgelse  

 Parterne er enige om, at køber har besigtiget og undersøgt hesten inden leve-
ring.  
 Sælger har opfordret køber til at lade hesten dyrlægeundersøge 
 Parterne er enige om, at hesten skal dyrlægeundersøges  
 Med klinisk undersøgelse  
 Med standard røntgenundersøgelse  
 Med udvidet røntgenundersøgelse, 

p.g.a_________________________________  
 
Dyrlæge vælges af _________________________________.  
 Parterne har aftalt, at handelsundersøgelsen betales af __________, hvis 

hesten godkendes.  
 Parterne har aftalt, at handelsundersøgelsen betales af __________, hvis 

hesten ikke godkendes.  

Reklamation  

Skulle det vise det sig, at hesten lider af en mangel, skal køber, hvis køber vil påbe-
råbe sig manglen, straks reklamere skriftligt til sælger pr. e-mail, messenger eller 
ved sms, efter at køber har opdaget manglen.  Reklamation skal ske ved mindst 2 af 
ovenstående medier. 
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Køber forpligter sig til at iagttage sin tabsbegrænsningspligt, mens tvisten pågår.  
Køber skal derfor kun afholde strengt nødvendige omkostninger til opstaldning, 
smed og dyrlæge.  Køber skal tilbyde sælger, at denne kan opstalde hesten, mens 
tvisten pågår, sådan at omkostningerne kan holdes nede. 

Tvist  

Ved en eventuel tvist mellem parterne, er det aftalt, at  

 Hesten skal  

 tvisten skal afgøres efter dansk lovgivning og ved Voldgift for heste  

 ____________________________________________________________  

§ 6 Fortrydelsesret og tilbagekøbsret  

Fortrydelsesret  

Mellem parterne er aftalt en gensidig fortrydelsesret, som udløber den _________ 
kl. 12:00.  

Ønsker en af parterne at gøre fortrydelsesretten gældende, skal underretning herom 
gives den anden part senest den ________.  

Det er køber, der har risikoen for hesten i perioden fra hestens levering til fortry-
delsesrettens udløb eller hestens tilbagelevering til sælger.  

Køber skal afholde alle udgifter i forbindelse med hesten i perioden fra levering til 
fortrydelsesrettens udløb eller hestens tilbagelevering til sælger.  

Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, skal køber levere hesten retur til sælger i 
samme stand som ved leveringen, og sælger skal tilbagebetale købesummen til 
køber.  

Er hesten blevet skadet i perioden for fortrydelsesretten, skal der ske reduktion i 
tilbagebetalingen af købesummen.  

Tilbagekøbsret  

Sælger har ret til at købe hesten tilbage fra køber, hvis køber ønsker at sælge he-
sten.  

Sælger skal gøres bekendt med købers beslutning om salg og gives en frist på 
mindst ______ dage til at tilbagekøbe hesten.  

Sælger skal have mulighed for at tilbagekøbe hesten til hestens handelspris og un-
der normale handelsvilkår, medmindre andet er aftalt under § 7.  

Hvis der er tvivl om hestens handelspris skal dette vurderes af en sagkyndig udpe-
get af den frivillige husdyrvoldgift, medmindre andet fremgår af § 7.  
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§ 7 Særlige vilkår  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

§ 8 Underskrifter og erklæringer  

Udgifterne til denne kontrakts oprettelse betales af ___________.  

Køber erklærer at have modtaget en genpart af denne kontrakt samt at være myn-
dig. 

 
Dato:____________________________  Dato:____________________________  
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§ 9 Overdragelseserklæring  

 Køber erklærer at have modtaget hesten og eventuelt udstyr. 

 Sælger erklærer at have modtaget købesummen. 

 
Dato:____________________________  Dato:____________________________  
          Sælgers underskrift           Købers underskrift  
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