
Hestegalleri.dk

 

 

K Ø B E K O N T R A K T
 

Sælger

 

Navn: __________________________________   CPR-nr.: ___________________________

CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende)__________________________________________________

Adresse: ________________________________   Postnr./by: __________________________

Telefonnr. _______________________________  E-mail: _____________________________

(i det følgende omtalt som sælger)

 

 

og køber

 

Navn: __________________________________   CPR-nr.: ___________________________

CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende)__________________________________________________

Adresse: ________________________________   Postnr./by: __________________________

Telefonnr. _______________________________  E-mail: _____________________________

(i det følgende omtalt som køber)

 

 

har indgået følgende aftale om køb af hesten / ponyen

 

Navn: __________________________________   Reg-nr.: ___________________________

Fødselsdato: _________________ Stb nr.: ________________ Chipnr. __________________

Farve og kendetegn:___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(i det følgende omtalt som hesten)
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1.       Handelens karakter

 

          Denne handel er

 

          a.       Et handelskøb (en handel mellem erhvervsdrivende,

                   der handler i eller for deres virksomhed)                                                Ja  /  Nej

 

          b.       Et forbrugerkøb (som en forbruger foretager hos en

                    erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når

                   køberen hovedsageligt handler uden for sit erhverv, el-

                   ler handlen er indgået / formidlet af en erhvervsdrivende                     Ja  /  Nej

 

          c.       Et andet køb                                                                                           Ja  /  Nej

 

 

2.       Betaling – købesummen for hesten

 

2.1     Købesummen er fastsat til kr. _________________________ eksl. / inkl. moms

 

2.2     Købesummen betales kontant eller ved bankoverførsel til sælgers konto ved levering. Aftales
               andet, anføres det under punkt 15.

 

2.3     Sælger garanterer, at hesten er fri og ubehæftet ved levering.

 

 

3.       Levering af hesten

 

3.1     Køber afhenter/modtager hesten på adressen _______________________________________

          den _________/___________201    , medmindre andet er særligt aftalt under punkt 13.

 

          Fra dette tidspunkt overgår risikoen for hestens hændelige død eller forringelse fra sælger til
                køber.
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4.       Ejerskifte

 

4.1     Køber er forpligtet til at ejerskifte Hesten hos SEGES senest 30 dage efter, denne 
købekontrakt er blevet indgået. Sælger underskriver ejercertifikatet eller evt. en 
sælgererklæring (på tro og love) som kan benyttes hertil.

 

 

5.       Hestens anvendelse

 

5.1     Sælger oplyser, at hesten før købers overtagelse har været anvendt til følgende

          _______________________________________________________________

 

4.2     Køber oplyser, at hesten skal anvendes til ______________________________

          ________________________________________________________________

 

 

6.       Fortrydelsesretten

 

6.1     Køber og sælger har aftalt en gensidig fortrydelsesret.

          Ja_____ Nej_____

 

6.2     Hvis ja i ovenstående. Det er aftalt, at fortrydelsesretten udløber den ______/______ 201

          kl. 12.00.

 

6.3     Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, skal den anden part underrettes med mindst _____

          dages varsel inden fortrydelsesrettens udløb.

 

6.4     Hesten henstår for købers risiko i perioden fra hestens levering til fortrydelsesrettens udløb.

 

6.5     Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, skal køber tilbagelevere hesten med eventuelt leveret 
udstyr til sælger på sælgers adresse (stald) i samme stand som ved leveringen, og sælger skal 
tilbagebetale købesummen til køber.

 

6.6     Køber skal afholde alle udgifter i forbindelse med hesten i perioden fra levering til           
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fortrydelsesrettens udløb.

 

6.7     Er hesten blevet skadet i perioden for fortrydelsesretten, skal der ske reduktion i              
tilbagebetalingen af den betalte købesum. Nærmere aftale kan anføres under punkt 15.

 

 

7.       Forkøbsret

 

7.1     Sælger har forkøbsret til at købe hesten tilbage fra køber, såfremt køber ønsker at sælge 
hesten:

          Ja_____ Nej_____

 

7.2     Hvis ja i ovenstående:

          1) Sælger skal gøres bekendt med købers beslutning om salg og gives en frist på mindst

          ________ dage til at tilbagekøbe hesten.

2) Sælger skal have mulighed for at tilbagekøbe hesten til dennes værdi i handel og vandel  og
under normale handelsvilkår, medmindre andet fremgår under punkt 15.

          Hvis der er tvivl om hestens værdi, skal denne vurderes af en sagkyndig udpeget af den 
frivillige husdyrvoldgift, medmindre andet fremgår under punkt 15.

Værdien kan dog ikke ansættes til mindre, end hvad sælger dokumenterer at kunne opnå ved 
ubetinget bindende købstilbud fra seriøs neutral tilbudsgiver, der kan opfylde købstilbuddet

 

 

8.       Forsikringen

 

8.1     Der er tegnet forsikring på hesten

          Ja_____ Nej_____

 

8.2     Hvis ja i ovenstående:

          forsikringsselskab:     _________________________________________

          Forsikringstype:        _________________________________________

          Police nr.:                  _________________________________________

 

8.3     Hesten er i henhold til policen dækket af forsikringen i _______ dage efter levering af hesten 
til køber .
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8.4     Køber har pligt til at lade hesten forsikre med mindst en ansvarsforsikring på sædvanlige 
betingelser i et anerkendt forsikringsselskab.

 9.       Prøveridning af hesten

 

9.1     Hesten er af køber prøveredet på adressen 
__________________________________________

 

9.2     Hesten er prøveredet ________ gange før købet med / uden købers professionelle rådgiver

 

 

10.     Undersøgelse hos dyrlæge

 

10.1   Køber har forud for indgåelse af denne aftale nøje besigtiget og undersøgt hesten, ligesom 
sælger har opfordret køber til at lade hesten handelsundersøge af en af køber valgt dyrlæge.

 

10.2   Dyrlægeerklæring er udfærdiget og vedlægges. 

          Ja_____ Nej_____    Dyrlægen er valgt og betalt af______________.

 

10.3   Køber ______/sælger_______ betaler omkostningerne i forbindelse med 
handelsundersøgelsen. Såfremt der er indgået en anden aftale om fordeling af 
omkostningerne, fremgår det under punkt 15.

 

11.     Sælgers oplysninger

 

11.1     Sælger, der har ejet hesten siden d. _______________________, oplyser følgende om 
hesten:

 

                                                                                                                                   Ja                   Nej

 

          1.       Er hesten sælger bekendt dags dato fuldstændig sund og rask ?          ___                ___
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          2.       Har hesten været redet regelmæssigt og i hver uge i de sidste 

                   3 måneder ?                                                                                            ___                ___

                   Kort beskrivelse af, hvordan hesten har været redet i sælgers

                   ejertid:___________________________________________

                   _________________________________________________

 

          3.       Har hesten været behandlet medicinsk indenfor de sidste tre

                   måneder ?                                                                                               ___                ___  

                   Hvis ja, for hvad og hvornår: _________________________

                   _________________________________________________

 

 

                                                                                                                                   Ja                   Nej

 

          4.       Har hesten sælger bekendt haft / været behandlet for kolik ?               ___                ___

 

5.             Har hesten haft lidelser i luftvejene, herunder strubepiberi,

hoste, åndedrætsbesvær eller astma ?                                                    ___                ___

 

6.             Har hesten vist tegn på hudlidelser og/eller allergiske reaktioner

(kløe / sommereksem / nældefeber / overfølsomhed eller lign.)             ___                ___

 

7.             Har hesten haft og/eller været behandlet for halthed, herunder

ledbehandling eller pauser / genoptræning efter skader i sener,

 gaffelbånd m.v., eller har hesten været forfangen ?                              ___                ___

 

8.             Har hesten sælger bekendt haft ondt i ryggen og/eller tætlig-

          gende torntappe?                                                                                    ___                ___

 

9.             Har hesten vist tegn på staldfejl (væven, krybsætten, vindslug-

ning, boksvandring, eller lign) ?                                                              ___                ___

 

          10.     Ved hopper: Har hesten vist tendens til hvinskhed/unormal brunst      ___                ___
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11.     Kan hesten uden problemer opstaldes normalt og opholde sig

i boks uden andre heste i stalden                                                           ___                ___

 

          12.     Er hesten normal ukompliceret i stald, på staldgang, ved læs-

                   ning og på vej til og fra samt indfangning på fold ?

 

13.     Har hesten sælger bekendt tidligere været handelsundersøgt af

af dyrlæge ?                                                                                           ___                ___

                   Hvis ja ,med hvilket resultat___________________________

                   __________________________________________________

 

          13.     Har hesten sælger bekendt nogensinde været opereret ?                    ___                ___

                   Hvis ja, hvornår og for hvad:___________________________

                   __________________________________________________

 

          14.     Har hesten sælger bekendt vist tegn på / fejlet andet ?                          ___                ___

 

15.         Hestens sædvanlige dyrlæge er _________________________,

og køber er berettiget til hos denne at indhente alle oplysninger

og alt materiale om hesten ?                                                                   ___                ___ 

 

          16.     Røntgenundersøgelse er foretaget og røntgenbilleder vedlægges         ___                ___

 

                                                                                                                                   Ja                   Nej

 

          17.     Hesten er regelmæssigt vaccineret med de foreskrevne inter-

                   valler og hestepasset ajourført med vaccinationer                                 ___                ___

 

 

12.     Skjulte fejl eller mangler

 

12.1   Sælger erklærer, at der sælger bekendt ikke foreligger skjulte fejl eller mangler ved hesten, 
men giver    ingen garanti for dette.
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12.2   Såfremt hesten lider af en skjult fejl eller mangel, skal køber reklamere hurtigst muligt 
overfor               sælger, da køber ellers risikerer at miste sine mangelsbeføjelser.

 

12.3   Både køber og sælger er opmærksomme på, at hvis hesten måtte vise sig at lide af en skjult 
fejl             eller mangel, skal dette bedømmes efter købeloven.

 

 

13.     Dokumenter i handlen

 

13.1   Køber har i forbindelse med handlen modtaget:

          Dyrlægeerklæring og ejererklæring: Ja_____ Nej_____

          Sundhedsbog (vaccinationsbog) Ja_____ Nej_____

          Hestepas Ja_____ Nej_____

          Eventuelle andre dokumenter: _________________________________________

 

 

14      Tvister

 

14.1   En eventuel tvist skal afgøres efter danske lovregler, og en eventuel retssag skal anlægges ved
              sælgers værneting.

 

14.2   Hvis der indgås en særlig aftale vedrørende værneting, lovvalg eller forum, skal dette fremgå
               under punkt 15.
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15.     Særlige vilkår

 

          Skriv eventuelle særlige vilkår her:

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________

          
____________________________________________________________________________
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16.     Underskrift

 

16.1   Denne aftale er blevet udfyldt, inden parterne underskrev aftalen.

 

16.2   Denne aftale udfærdiges og underskrives i to identiske eksemplarer og er bindende ved   
underskrift af både køber og sælger.

 

          Den          /      201                                                Den         /      201

 

          Som sælger                                                          Som køber

 

 

 

          ________________________________              _________________________________
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