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§ 1         Parterne og hesten 

Mellem  

Ejer: 

CPR-nr. 

boende: 

Telefon: 

e-mail: 

og 

Låntager: 

CPR-nr. 

boende: 

Telefon: 

e-mail: 

indgås hermed aftale om lån af nedenstående specificerede hest: 

navn: 

fødselsdato: 

Registreringsnr.: 

Kendetegn: 

Chip nr.: 

Værdi: 

 

 

 

 
Sammen med hesten udleveres: 

 Vaccinationsbog (original) 

 Hestepas (original) 
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Herudover leveres sammen med hest I følgende udstyr: Værdi: 

1.  Kr. 

2.  Kr. 

3.  Kr. 

4.  Kr. 

5.  Kr. 

 

værdi for udstyr i alt:________________________kr. 

Samlet værdi (hest og udstyr) i alt:________________________kr. 

§ 2         Betaling 

Samtidig med overdragelsen hesten til låntager betales i depositum, ___________  

kr.  

 Beløbet betales senest samtidig med hestenes overdragelse.   

 Betaling skal ske den ____________________ 

 Kontant kr. _____________________________ 

 Ved overførsel til konto nr. _____________________________________ 

§ 3         Levering og overtagelse 

Låntager overtager hesten den________.  På dette tidspunkt overgår risikoen for 

hesten til låntager.  

Det er aftalt, at levering sker ved, at 

 Hesten afhentes af låntager for dennes regning, risiko og foranstaltning på 

adressen ________________________________________, den 

___________ kl.___________. 

 

 Hesten leveres af ejer for dennes regning, risiko og foranstaltning på adres-

sen ________________________________________, den ___________ 

kl.___________. 

 

Ved aflevering af hesten underskriver parterne denne kontrakts overtagelseserklæ-

ring. 
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§ 4         Ansvar og risiko i låneperioden 

Alle daglige udgifter ved hesten betales af låntager fra tidspunktet for overdragel-

sen af hesten. 

Dog afholder ejer udgifterne ved  

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

§ 5         Opstaldning 

Ejer har haft hesten opstaldet hos 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Låntager vælger selv opstaldningssted og afholder alle udgifter til opstald-

ning fra overtagelsen af hesten 

 Låntager forpligter sig til fortsat at have hesten opstaldet hos  

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Som kompensation for, at låntager ikke frit kan vælge opstaldningssted, 

betaler ejer en andel af opstaldningsudgiften med kr. ____________ pr. 

måned 

§ 6         Dyrlæge og smed 

Ejer har brugt dyrlæge 

____________________________________________________________ 

 Låntager vælger selv dyrlæge og afholder alle udgifter til dyrlægebehand-

ling fra overtagelsen af hesten 

 Låntager forpligter sig til fortsat at lade dyrlæge 

_______________________  

__________________________________________________ tilse hesten. 
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 Som kompensation for, at låntager ikke frit kan vælge dyrlæge, betaler ejer 

en andel af enhver dyrlægeregning med kr. ____________ .  Herudover 

betaler låntager alle dyrlægeudgifter ved hesten. 

 Refusion fra hestens sygeforsikring tilfalder ejer 

 Refusion fra hestens sygeforsikring tilfalder låntager 

 Refusion fra hestens sygeforsikring fordeles mellem ejer og lånta-

ger efter samme procentvise fordeling, som selve dyrlægeregnin-

gen fordeles med. 

 Udgifter til unødvendige undersøgelser betales af den, der har tilkaldt dyr-

læge 

 Udgifter til kiropraktor, massage og anden behandling, betales af  

 Ejer 

 Låntager 

Følgende dyrlægeudgifter betales dog af ejer: 

 Vaccination 

 Tandraspning 

 Ormekur 

 ______________________ 

Hesten er beskåret og skoet af beslagsmed 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Låntager vælger selv beslagsmed og afholder alle udgifter til smed fra 

overtagelsen af hesten 

 Låntager forpligter sig til fortsat at lade hesten beskære og sko ved beslag-

smed  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 Som kompensation for, at låntager ikke frit kan vælge opstaldningssted, 

betaler ejer en andel af smederegninger med kr. ____________ pr. regning 

for regelmæssige beskæringer/skoninger.  Herudover betaler låntager alle 

smedeudgifter. 

 Hesten går med specialsko______________________ 
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 Risikoen for tabte sko og hovbylder og andet, der kræver smede-

behandling bæres af låntager. 

§ 7         Forsikring 

Hesten er forsikret i forsikringsselskabet,_________________________________, 

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

Forsikringsselskabet har taget forbehold for_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Der er sygeforsikring  med en selvrisiko på kr.______________ 

 Ejer betaler forsikringspræmien. 

 Låntager betaler forsikringspræmien. 

§ 8         Opsigelse  

 Denne aftale kan opsiges af hver af parterne med et varsel på ______ må-

neder. 

 Denne aftale løber til den _______________ og er uopsigelig i hele aftale-

perioden. 

 Denne aftale er uopsigelig indtil den ______________.  Efter denne dato 

kan aftalen af hver af parterne opsiges med et varsel på ______ måneder. 

 Denne aftale kan af ejer opsiges med et varsel på ______ måneder. 

 Denne aftale kan af låntager opsiges med et varsel på ______ måneder. 

I tilfælde af misligholdelse kan aftalen opsiges  

 Med dags varsel. 

 Til udgangen af løbende måned 

 Med et varsel på ______ dage/uger/måneder. 

§ 9         Forkøbsret 

 Det er aftalt, at låntager har ret til at købe hesten af ejer, hvis ejer ønsker at 

sælge denne. 

 Forkøbsretten gælder i hele låneperioden og i en periode på _______ må-

neder efter ophøret af låneperioden. 

 Låntager skal gøres bekendt med ejers beslutning om salg og gives en frist 

på mindst ______ dage til at købe hesten.  Har låntager ikke svaret inden 

for denne frist, anses det for et afslag. 



www.raadtiladvokat.dk 

 

 

 Låntager skal have mulighed for at købe hesten til hestens handelspris og 

under normale handelsvilkår.   

 Dog skal der i den pris, som låntager skal betale for hesten fradra-

ges et beløb svarende til ____% af hestens handelspris. 

 Ønsker låntager ikke at købe hesten, eller er låntager ikke i stand 

til at købe hesten, og sælger ejer hesten til tredjemand inden for en 

periode på _______ måneder efter ophøret af låneperioden, skal 

låntager have udbetalt en godtgørelse på _______% af salgssum-

men. 

 Hestens handelspris aftales efter vurdering af en sagkyndig udpeget af den 

frivillige husdyrvoldgift. 

§ 10         Garanti, misligholdelse og tvister 

Hesten med evt. specificeret tilbehør overtages som beset af låntager, hvorfor der 

ikke på grund af mangler kan gøres misligholdelsesbeføjelser gældende mod ejer. 

Ejer erklærer, at hesten er fri og ubehæftet. 

Anvendelse 

Ejer oplyser, at hesten hidtil har været anvendt som 

___________________________ 

___________________________________________________________________ 

Låntager oplyser, at hesten lånes med henblik på 

_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

Oplysninger fra ejer 

Ejer oplyser, at hesten ejer bekendt ikke har skjulte mangler.  ejer fraskriver sig 

ansvaret for mangler, som burde være opdaget af låntager ved besigtigelse og un-

dersøgelse af hesten. 

Undersøgelse 

 Parterne er enige om, at låntager har besigtiget og undersøgt hesten forin-

den levering. 

 Ejer 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 _________________________________. 
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 Parterne har aftalt, at handelsundersøgelsen betales af __________, hvis 

hesten godkendes. 

 Parterne har aftalt, at handelsundersøgelsen betales af __________, hvis 

hesten ikke godkendes. 

Misligholdelse  

Der foreligger misligholdelse fra ejers side, hvis  

 Hesten bliver syg og en dyrlæge skønner, at hesten på grund af sygdom i 

mere end _______ måneder vil være uanvendelig til det formål, som lånta-

ger har angivet, at hesten skal bruges til. 

 Hesten på grund af forhold, som var til stede inden denne aftales indgåelse 

ikke er anvendelig til den brug, som låntager har forudsat. 

 Ejer ikke afholder de udgifter, som er aftalt i §§4-7 eller §11. 

Der foreligger misligholdelse fra låntagers side, hvis 

 De i §§ 4-7 eller §§ 11 aftalte vilkår, om opstaldning, dyrlæge og smed ik-

ke overholdes 

 Låntager anvender hesten til et formål, som ikke er oplyst inden denne af-

tales indgåelse, jf. § 10 i denne kontrakt. 

 ____________________________________________________________ 

Tvist 

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

 tvisten skal afgøres efter dansk lovgivning og ved sælgers bopælsværne-

ting,  

 tvisten skal afgøres efter dansk lovgivning og ved Voldgift for heste 

 

 ____________________________________________________________ 

§ 11         Særlige vilkår 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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§ 12         Underskrifter og erklæringer 

Udgifterne til denne kontrakts oprettelse betales af ___________. 

Låntager erklærer at have modtaget en genpart af denne kontrakt samt at være 

myndig.  

Dato:____________  Dato:____________ 

   

Ejers underskrift  Låntagers underskrift 
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§ 13         Overtagelseserklæring 

Ejer erklærer hermed ved sin underskrift at have overdraget den udlånte hest på 

denne kontrakts vilkår til låntager, som ved sin underskrift erklærer at have modta-

get den nævnte hest. 

Dato:____________  Dato:____________ 

   

Ejers underskrift  Låntagers underskrift 

 


