
Købekontrakt  

 

DANSK  TYROLER ~HAFLINGERAVL  AF  1986  

Mellem_____________________________ Og_________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________ ___________________________________ 

___________________________________  ___________________________________ 

efterfølgende benævnt sælger   efterfølgende benævnt køber  

er der indgået nedennævnte aftale om køb af hesten _____________________________________  

født den __________  registreringsnr. og / eller stambogsnr. (kåringsnr.) i h.t. bedæknings 

/fødselsattest, kåringsbevis eller hestepas fra Dansk Tyroler-Haflingeravl af 1986:_____________  

Chipnummer:_______________________  Signalement:_________________________________  

_______________________________________________________________________________  

§ 1 
Købesummen er aftalt til kr._____________exkl./inkl. moms. Købesummen erlægges kontant ved 
overdragelse (levering eller afhentning) af hesten. Hvis anden aftale om købesummen foreligger, 
påføres dette § 8.   

§ 2 
Køber afhenter hesten på sælgers bopæl den ____________, medmindre andet er særligt aftalt under 
§ 8. Transport til købers bopæl/hestens opstaldningssted er på købers regning, hvis ikke andet er 
aftalt under § 8. Risikoen for hestens hændelige undergang eller forringelse overgår fra dette 
tidspunkt til køber.  

§ 3 
Sælger erklærer, at der sælger bekendt ikke er skjulte fejl eller mangler ved hesten, men afgiver ikke 
garanti herfor.  
Der henvises til den vedlagte erklæring om hestens sundhed, adfærd og uddannelse, udfyldt og 
underskrevet af sælger.   

§ 4 
Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende aftale nøje at have besigtiget og undersøgt hesten 
forud for indgåelse af denne aftale, ligesom sælger har opfordret køber til at lade hesten 
handelsundersøge af en af køber valgt og betalt dyrlæge. Eventuel aftale vedrørende anden fordeling 
af omkostninger for handelsundersøgelsen fremgår af § 8.  
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§ 5 
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for fejl og mangler, som køber burde være bekendt med ved den 
i § 4 nævnte dyrlægeundersøgelse, således at det alene skal være køber tilladt at fremkomme med 
klage over fejl eller mangler, der må anses for skjulte. At hesten måtte vise sig at lide af en skjult fejl 
eller mangel, skal bedømmes efter Købeloven, pt. Lov nr. 213 af 22.04.2002, og køber skal reagere 
hurtigt overfor sælger, hvis han vil klage over en mangel ved hesten, jvnf. Købelovens bestemmelser 
herom.  

§ 6 
I tilfælde af eksport betaler køber samtlige de med hestens udførsel af Danmark forbundne 
omkostninger, herunder omkostninger til dyrlægeerklæring, tolddokumenter o.l., ligesom en 
eventuel tvist afgøres efter danske lovregler og værnetinget er aftalt til Danmark, hos sælgers 
værneting, og således at enhver tvist, der måtte opstå, skal behandles i overensstemmelse med dansk 
lovgivning.  
Såfremt sælger er forpligtet til at tage hesten tilbage, skal han vedr. transportomkostninger, alene 
være forpligtet til at betale de udgifter, der er forbundet med hjemtransporten af hesten fra et af køber 
anvist sted her i landet.   

§ 7 
Sælger erklærer med sin underskrift, at modstående anførte hest ikke er behæftet med gæld til anden 
side, og at der heller ikke foreligger gæld til hingsteholder for bedækning eller opstaldning. Sælger 
erklærer desuden, at der ikke er gæld til Dansk Tyroler-Haflingeravl’s stambogskontor for uindløste 
papirer vedrørende den omtalte hest.  

§ 8 
Som særlige vilkår for nærværende aftale gælder i øvrigt følgende:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

§ 9 
Ejerskifte, der koster 250,- kr., foretages af:  

 Køber  

 Sælger  

- til DTH’s stambogskontor v/ Rikke Kargo Sørensen, Andrupvej 51, 6705 Esbjerg Ø.  tlf: 75-165101 
eller mobil: 25-140089 
Beløbet indbetales til DTH’s konto med reg.nr. 1551 kontonr. 7442912 

_______________ , den _________202  

___________________________________  
Sælgers underskrift          

_______________ , den _________202  

___________________________________ 
Købers underskrift 

Af dokumenter vedlægges følgende:  
 Bedæknings-/fødselsattest  
 Hestepas  
 Vaccinationsattest  
 Dyrlægeerklæring  

Dansk Tyroler-Haflingeravl af 1986 påtager sig ingen forpligtelser eller garantier i forbindelse med 
handelen og kan ikke gøres ansvarlig i tvistigheder mellem køber og sælger. Kontrakten er frivillig.  


