
Aftale om salg af hest                                                                                                                                            Side :  1/2
A F T A L E

om salg af en hest, indgået mellem

Som Sælger (ejer) :			Som Køber :

Adresse :				Adresse :

Postnr./ By :				Postnr./By :

Telefon :				Telefon :

Fax / Email :			Fax / Email :

Hestens Navn :			Født den :

Kendetegn :				Nyt fotografi vedlægges :   Ja         Nej

evt. stambogs nr. :

Forsikring :    Ja       Nej    Hvis Ja : Police nr. :  

hos forsikringsselskabet :

Køber er pligtig til at lade hesten forsikre med mindst en ansvarsforsikring på sædvanlige
betingelser i et anerkendt forsikringsselskab.

Ny dyrlægeerklæring er udfærdiget og vedlægges :   Ja     Nej
Hvis Nej : Sælger erklærer, at hesten er rask / lider af følgende :





Overtagelsesdato :  den           /             - 200

Risikoen for hesten overgår ved :

Købesummen udgør Kr. :			som erlægges på følgende måde :




Gensidig prøvetid for begge parter (”fortrydelsesret”) frem til den       /       - 200      Kl. 12:00
Såfremt fortrydelsesretten af nogen af parterne gøres gældende, skal underretning derom gives
den anden part med mindst  _____ dages varsel-
Om de nærmere foranstaltninger i forbindelse med hestens returnering til sælger, og om den
erlagte købesums hele eller delvise tilbagebetaling vil der være at forholde sig således :

Besøgeret for sælger :   Ja     Nej
Hvis Ja, så er følgende aftalt :




Pasning og pleje af hesten :
Skal ske på fuldt ud betryggende måde og i overensstemmelse med de bedste dyremæssige og etiske traditioner og sædvaner, herunder aftale med dyrlæge om tilsyn. – Medicinsk/Kirurgisk behandling af hesten skal foretages, når dette er nødvendigt. – Sælger skal straks underrettes, hvis hesten bliver syg eller kommer til skade.

Aflivning af hesten :
Skal ske under dyrlægetilsyn/af en dyrlæge – Hesten må under ingen omstændigheder sælges 
til slagtning. – Sælger skal om muligt på forhånd orienteres om en forestående aflivning.

Videresalg af hesten :   Ja     Nej
Hvis Ja : Sælger skal gøres bekendt dermed med mindst _____dages varsel, for at give sælger mulighed for at tilbagekøbe hesten for den pris og på de vilkår, som køber beviseligt kan opnå hos 3die-mand. – Det er ved evt. videresalg til 3die-mand en klar betingelse, at hestens vilkår ikke derved på nogen måde forringes i forhold til de vilkår, som gælder for hesten iflg. nærværende aftale.

Voldgift :
Såfremt tvist eller tvivl måtte opstå f.s.v. angår nærværende handel, herunder fortolkning af denne aftale og øvrige tvivlsspørgsmål omkring hestens trivsel og pleje m.m., som ikke bilægges parterne imellem, skal sådan afgøres eller afklares af 2 med hestevelfærd kyndige personer, som er udpeget af hver af de to parter.
Kan de to voldgiftsmænd ikke træffe fælles afgørelse, udpeger de i fællesskab en opmand med samme kvalifikationer som dem selv. – Kan voldgiftsmændende ikke blive enige om valg af opmanden, vil denne være at udpege af en uvildig hestedyrlæge.
De af voldgiftsmændene resp. opmandens trufne afgørelser er endelig for parterne.
Nærværende bestemmelse skal dog ikke være til hinder for anmeldelse til myndighederne om mulig dyremishandling. – Forinden sådan anmeldelse finder sted, skal dog dyrlægeerklæring indhentes.

Fordeling af omkostninger vedr.:
1) evt. stempelgebyr for aftalen   -    2) evt. salærer   -   3) evt. andre udgifter
betales af sælger / køber / deles ligeligt, eller fordeles på flg. vis :



Sletninger / Rettelser / Tilføjelser o.a. i nærværende aftale er sket forinden underskriften af denne.

Nærværende aftale udfærdiges og underskrives i 2 ligelydende eksemplarer, og træder i kraft ved
parternes underskrift.

				den            /           - 200

Som Sælger ( Ejer ) :			Som Køber :



