
KØBEKONTRAKT 
Udarbejdet af Dansk Varmblod i samarbejde med LETT Advokatpartnerselskab 

Mellem  

Navn:  
Adresse:  
By:  
Land:  
E-mail: 
CVR nr.: 

Køber  
 

og  

Navn:  
Adresse:  
By:  
Land: 
E-mail: 
CVR nr.:  

Sælger  

er indgået følgende aftale om køb af hesten:  

Navn:  
Registreringsnr:. 
Evt. chip nr./brændemærke:  
Fødselsdato:  

Hesten  

på de nedenfor anførte vilkår og betingelser.  



1. Baggrund og formål 

1.1 Sælger er erhvervsdrivende med handel med heste som fuldtids- eller bibeskæftigelse. 
Ja  Nej  

1.2 Hesten er indkøbt af Køber til privat brug og ikke med henblik på Købers erhverv, herun-
der videresalg eller lignende erhvervsmæssig aktivitet, herunder bierhverv.  

Ja  Nej  
1.3 Sælger oplyser, at Hesten af Sælger har været anvendt til følgende: 

_________________________________________________________________________ 
 

1.4 Hesten skal anvendes til: 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Professionel bistand 

2.1 Der har på Sælgers side medvirket en professionel part (berider, hestehandler eller lignen-
de) ved handlen 

Ja  Nej  
 

2.2 Hvis ja, oplyses navn_______________________________________________________ 
  

3. Købesummen 

3.1 Købesummen er aftalt til kr.____________________ inkl./ekskl. moms.  

3.2 Købesummen betales kontant eller ved bankoverførsel til Sælgers konto_______________ 
ved leveringen, jf. punkt 4. 

4. Levering  

4.1 Hesten leveres af Sælger/afhentes af Køber på adressen 
_________________________________________________________________________
den_____/_____ -20_____. Fra dette tidspunkt overgår risikoen for Hestens hændelige un-
dergang eller forringelse (død, sygdom mv.) til Køber.  

4.2 Ved leveringen modtager Køber samtidig Hestens papirer, som består af:  
Hestepas Ejercertifikat  



 
Vaccinationsbog FEI-Pas  

 
_____________________________  

 
5. Ejerskifte 

5.1 Køber er forpligtet til at ejerskifte Hesten ved SEGES, senest 30 dage efter nærværende 
købekontrakts indgåelse. Sælger underskriver ejercertifikatet eller en sælgererklæring til 
brug herfor.  
 

6. Sælgers oplysninger om Hesten 

6.1 Til behandling af Hesten har Sælger anvendt 
dyrlæge_____________________________________________________.  
Sælger giver Køber fuldmagt til at indhente journalmateriale på Hesten forud for handels-
undersøgelsen. Der henvises til Købers forpligtelser i henhold til købekontraktens punkt 
9.4. 

6.2 Sælger oplyser følgende om Hestens sundhedstilstand:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

6.3 Sælgeren garanterer, at Hesten er ubehæftet, og at Sælger er ejer af Hesten. 
 

7. Sælgers ansvarsfraskrivelse  

7.1 På baggrund af det oplyste i punkt 6.2 fraskriver Sælger sig konkret ansvaret for: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

7.2 Sælger fraskriver sig i muligt omfang ethvert ansvar for mangler, der burde have været 
opdaget ved Købers besigtigelse/prøveridning af Hesten og ved den af Købers dyrlæge ud-
førte handelsundersøgelse.  

8. Betingelser  

8.1 Nærværende købekontrakt er fra Sælgers side betinget af, at Hesten gennemgår en klinisk 



og røntgenologisk handelsundersøgelse hos en af Køber valgt og betalt dyrlæge.  

8.2 Nærværende købekontrakt er fra Sælgers side endvidere betinget af købesummens beta-
ling. Sælgers ejendomsret til Hesten forbeholdes, indtil hele købesummen er betalt. 

8.3 Nærværende købekontrakt er fra Købers side betinget af, at Hesten gennemgår en klinisk 
og røntgenologisk handelsundersøgelse uden andre anmærkninger end de, som Køber kan 
acceptere. 

9. Købers undersøgelse af Hesten 

9.1 Køber har forud for indgåelsen af nærværende købekontrakt nøje besigtiget og undersøgt 
Hesten, samt prøveredet Hesten.  

9.2 Som handelsundersøgende dyrlæge har Køber valgt  
dyrlæge: ________________________________________________, 
som Parterne er enige om, er Købers rådgiver i handlen og derfor identificeres med denne. 
Parterne er tillige enige om, at Køber er rekvirent og betaler af handelsundersøgelsen. 
 

9.3 Den af Køber valgte dyrlæge, jf. punkt 9.2 skal foretage en klinisk og røntgenologisk han-
delsundersøgelse af Hesten.  
 

9.4 Køber forpligter sig til forud for handelsundersøgelsen at videregive alle modtagne infor-
mationer om Hesten til den handelsundersøgende dyrlæge, herunder de af Sælger oplyste 
forhold (punkt 6.2) og ansvarsfraskrivelser (punkt 7), samt til at rådføre sig med den han-
delsundersøgende dyrlæge om betydningen af disse oplysninger. Køber forpligter sig end-
videre til at informere den handelsundersøgende dyrlæge om, at der forefindes journalma-
teriale på Hesten hos den i punkt 6.1 nævnte dyrlæge, hvilket materiale Køber har fuld-
magt til at indhente. 

9.5 Efterkommer Køber ikke sine forpligtelser i henhold til punkt 9.4, kan Køber ikke senere 
rette et krav mod Sælger for mangler, der kunne have været konstateret, såfremt Køber 
havde iagttaget sine forpligtelser i punkt 9.4, herunder havde indhentet journalmateriale på 
Hesten.  

9.6 Kan handelsundersøgelsens resultat ikke accepteres af Køber, fordi den handelsundersø-
gende dyrlæge har konstateret anmærkninger i gruppe 3 eller 4, og gennemføres handlen 
ikke af den årsag, kan Køber ved påkrav kræve udgiften til handelsundersøgelsen refunde-
ret af Sælger. Køber kan dermed ikke kræve udgiften refunderet, hvis dyrlægen har konsta-
teret anmærkninger i gruppe 1 eller 2, men Køber er ikke forpligtet til at købe hesten, hvis 



der er anmærkninger i gruppe 2. Sælger har i alle tilfælde ret til at modtage en kopi af han-
delsundersøgelsesattesten. 

10. Købers reklamation over mangler 

10.1 Køber er forpligtet til at reklamere over en mangel ved Hesten straks, Køber har konstate-
ret manglen eller burde have konstateret manglen. I forbrugerkøb skal reklamation i hen-
hold til købeloven ske inden rimelig tid . Parterne er enige om, at Køber også i forbruger-
køb skal reklamere hurtigst muligt, idet salgsgenstanden er et levende dyr, der hele tiden 
undergår forandringer, rimelig tid  derfor skal sættes i relation hertil. 

10.2 Købers ultimative reklamationsfrist er mellem Parterne aftalt til ________ måneder efter 
leveringen (i forbrugerkøb kan der ikke aftales en kortere reklamationsfrist end 2 år). 

 
10.3 Reklamation over mangler skal ske skriftligt til Sælger pr. brev eller e-mail, og Køber er 

forpligtet til straks at give Sælger alle relevante oplysninger til brug for Sælgers vurdering 
af sin retsstilling.  

11. Sælgers afhjælpningsret  

11.1 Såfremt en eventuel mangel kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for Køber og indenfor 
rimelige tid, har Sælger afhjælpningsret, men ikke afhjælpningspligt. Parterne er enige om, 
at inden rimelig tid  i denne sammenhæng skal forstås som ca. 3 måneder fra Købers re-
klamation over den pågældende mangel, dvs. at Hesten skal være i træning senest ca. 3 
måneder efter reklamationen. I modsat fald kan det ikke betragtes som inden rimelig tid , 
og Sælger har i så fald ikke afhjælpningsret. Såfremt Sælger ønsker at påberåbe sig af-
hjælpningsretten, skal dette ske straks, efter Købers reklamation er modtaget. 
 

11.2 Afhjælpningsretten indebærer, at Sælger skal betale alle udgifter forbundet med behand-
lingen af Hesten, herunder diagnosticering, behandling og transport. Endvidere forpligter 
Sælger sig til at opbevare Hesten for egen regning, men for Købers risiko i afhjælpningspe-
rioden. Måtte Køber vælge selv at opbevare Hesten i afhjælpningsperioden, afholder Køber 
selv udgifterne hertil. 

11.3 Såfremt den samme mangel måtte opstå indenfor et år efter afhjælpning er foretaget, kan 
Køber på ny gøre manglen gældende  uanset om den ultimative reklamationsfrist måtte 
være overskredet, jf. punkt 10.2, og i så fald har Sælger ikke længere afhjælpningsret.  
 

12. Sælgers ret til at opbevare Hesten under en tvist 



12.1 Hvis Køber ophæver handlen, og Sælger ikke kan anerkende ophævelsen, har Sælger ret til 
så længe en eventuel tvist verserer at opbevare Hesten for Købers risiko, men for egen reg-
ning. Såfremt Købers ophævelse viser sig uberettiget, kan Sælger kræve positivt afholdte 
udgifter til fx smed og dyrlæge refunderet af Køber, men Sælger kan ikke kræve udgifter 
til hestens opbevaring (opstaldning, foder, pasning) refunderet af Køber. Såfremt Køber 
ikke accepterer Sælgers tilbud om opbevaring, kan Køber ikke kræve følgeudgifter (op-
staldning, smed, dyrlæge mv.) erstattet af Sælger under tvisten fra det tidspunkt, hvor Sæl-
gers tilbud om opbevaring kom frem til Køber. 
 

12.2 Sælger kan alternativt anvise et andet opstaldningssted til Hesten, hvor denne kan opbeva-
res forsvarligt. Såfremt Sælger har anvist et andet opstaldningssted, og Køber afviser dette, 
kan Køber ikke kræve en større opstaldningsudgift erstattet under tvisten end den udgift, 
der ville være medgået til opstaldning på det af Sælger anviste sted.  

13. Tvistløsning 

13.1 Parterne er enige om at søge at løse enhver tvist hurtigst muligt via dialog og forhandling 
og under hensyntagen til, at salgsgenstanden er et levende dyr, der hele tiden undergår for-
andringer, hvorfor det er afgørende og i begge parters interesse, at en tvist afklares så hur-
tig som mulig.  

13.2 Parterne har valgt, at enhver tvist, der udspringer af nærværende kontrakt, skal afgøres ved 
hestevoldgiften i regi af SEGES efter de almindelige regler om voldgift for heste.  

Ja  Nej  
 

14. ejledning til købekontrakt af 2014 

14.1 Parterne erklærer, at de har læst  til købekontrakt , og at nærvæ-
rende kontrakt skal fortolkes i overensstemmelse hermed. 

Ja  Nej  
 

15. Øvrige bemærkninger 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 



Som Sælger:     Som Køber: 
_________, den____/____20____   _______, den____/____20___ 

__________________________   ________________________ 


