
Købekontrakt med ejendomsforbehold 
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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.:______________________ 
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Herudover leveres følgende udstyr: 

 

1. ________________________________________kr.__________________ 

2. ________________________________________kr.__________________ 

3. ________________________________________kr.__________________ 

4. ________________________________________kr.__________________ 

5. ________________________________________kr.__________________ 

Købesum for udstyr i alt:________________________kr. 

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

§ 2         Betalingsvilkår 

Hesten og eventuelt medfølgende udstyr betales således: 

Udbetaling: 

Den ________ eller senest ved hestens overgivelse til køber  

betales kr._________________. 

Afdrag: 

Resten af købesummen afvikles med _____ månedlige ydelser á kr. ___________, 

første gang den _________. Sidste ydelse udgør kr. ____________. 

Indfrielse 

Køber er altid berettiget til at betale hele restkøbesummen og derved indfri sin 

gæld og ophæve det ejendomsforbehold, som sælger har taget i denne kontrakt. 

§ 3         Ejendomsforbehold 

Ejendomsretten til hesten med eventuelt udstyr forbliver hos sælger, indtil den 

fastsatte købesum med renter og evt. omkostninger er betalt. 

Ejendomsretten til hesten overgår først til køber, når sælger i enhver henseende er 

fyldestgjort i forhold til denne kontrakt. 

Så længe sælger har ejendomsretten, er køber uberettiget til ved salg, pantsætning, 

udlejning, udlån eller på anden måde at disponere over hesten. 

§ 4         Levering og overtagelse 

Hesten med eventuelt udstyr overtages af køber den _________.  På dette tidspunkt 

overgår risikoen for hesten til køber. 
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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. 

§ 5         Forsikring 

Køber er forpligtet til i ejendomsforbeholdsperioden at holde hesten med eventuelt 

udstyr forsikret for en værdi, der mindst svarer til købesummen ved en: 

 Basisforsikring, der dækker, hvis hesten dør. 

 Livsforsikring, der dækker, hvis hesten dør eller bliver påbudt aflivet af en 

dyrlæge. 

 Uanvendelighedsforsikring, der dækker, hvis hesten dør, bliver påbudt af-

livet eller bliver uanvendelig til det brug, du har forsikret den til. 

Sælger har ret til for købers regning at betale forfaldne forsikringspræmier og til at 

kræve, at køber underskriver sædvanlig panthaverdeklaration. 

Sælger oplyser, at hesten er forsikret i forsikringsselska-

bet,________________________________, 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. 

§ 6         Garanti 

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. 
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Anvendelse 

Sælger oplyser, at hesten har været anvendt som 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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 forinden 

levering. 

 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 sælger ____ / køber ____ 

 Parterne har aftalt, at sælger ____ / køber ____ betaler udgiften til dyrlæ-

geundersøgelse, hvis hesten består dyrlægeundersøgelsen. 

 Parterne har aftalt, at sælger ____ / køber ____ betaler udgiften til dyrlæ-

geundersøgelse, hvis hesten ikke består dyrlægeundersøgelsen. 

Reklamation 

Viser det sig, at hesten skulle lide af en mangel, skal køber, såfremt køber vil påbe-

råbe sig manglen, straks reklamere skriftligt til sælger efter at køber har opdaget 

eller burde have opdaget manglen. 

Ved en eventuel tvist mellem parterne, er det aftalt, at tvisten skal afgøres efter 

dansk lovgivning og ved sælgers bopælsværneting, medmindre andet er aftalt i 

nedenstående særlige vilkår. 

§ 7         Købers forpligtelser i ejendomsforbeholdsperioden 

Hesten skal behandles omhyggeligt. Sygdomsbehandling og beskæring må kun 

foretages af fagfolk. 

Køber skal holde hesten forsikret som aftalt i denne aftales § 5. 
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§ 8         Misligholdelse 

Der foreligger misligholdelse hvis: 

 Køber ikke rettidigt betaler de aftalte ydelser (afdrag og renter) til sælger, 

som aftalt i § 2 i denne kontrakt,  

 Hesten ikke behandles omhyggeligt eller forsvarligt som bestemt i § 7 i 

denne kontrakt, eller 

 Køber ikke holder hesten forsikret, som aftalt i § 5 i denne kontrakt. 

Ved købers misligholdelse, er sælger berettiget til  

 at tage hesten tilbage, eller  

 at forlange betaling af beløb, som ellers ikke ville være forfaldet  
(ved undladelse af betalingspligten dog kun hvis køber er udeblevet med et beløb 

30 dage efter dets forfaldstid, og dette beløb udgør mindst en tiendedel af det sam-

lede beløb, der skal betales, eller - hvis der i beløbet indgår flere afdrag - mindst 

en tyvendedel deraf eller udgør hele restfordringen). 

Kreditomkostningerne opgøres efter bestemmelserne i Kreditaftaleloven, hvis 

 køber vil betale sin gæld, uanset om den er helt eller delvis forfalden,  

 sælger gør krav på betaling af beløb, som ellers ikke ville være forfaldent, 

eller  

 sælger gør krav på tilbagetagelse af hesten. 

§ 9         Særlige vilkår 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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§ 10         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:____________ 

   

Sælgers underskrift  Købers underskrift 
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§ 11         Overtagelseserklæring 

Sælger erklærer hermed ved sin underskrift at have overdraget den solgte hest på 

denne kontrakts vilkår til køber, som ved sin underskrift erklærer at have modtaget 

den nævnte hest  

den _____________. 

Dato:____________  Dato:____________ 

   

Sælgers underskrift  Købers underskrift 
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§ 12         Vejledning 

Reglerne om ejendomsforbehold følger af kreditaftaleloven. Der skelnes mellem 

ejendomsforbehold ved handel mellem erhvervsdrivende og ejendomsforbehold 

ved salg til private forbrugere. 

Et ejendomsforbehold mellem to erhvervsdrivende eller to private er generelt 

gyldigt, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

 ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af hesten. 

 det samlede beløb, der skal betales i henhold til kreditaftalen, skal oversti-

ge 2.000 kr. 

 salget må ikke ske i henhold til en aftale om kreditkøb med et variabelt lå-

nebeløb. 

Et ejendomsforbehold ved salg til private forbrugere er gyldigt, hvis alle oven-

stående betingelser gælder, og hvis: 

 udbetalingen er mindst 20% af kontantprisen, og  

 udbetalingen betales senest ved hestens overlevering til køber. 


