
Kjøpekontrakt for hest
Mellom undertegnede _____________________ som selger og _____________________ som kjøper er inngått

avtale om kjøp av:     hingst       vallak     hoppe ved navn ___________________________ født i _______  med

følgende avstamming:

__________________________________  (far) og _____________________________ (mor)

Farge:_____________________________ Avtegning:______________________________

Stamboknr.:________________________ Registreringsnummer: ____________________
Fødselsattest/sertifikat/stamtavle følger ved kjøpekontrakten.

2. Kjøpesummen er kr.: ________________ som
a) Betales kontant ved overlevering av hesten
b) Kr.: _________________ betales ved undertegning av denne kontrakt. Restkjøpesummen
betales ved overlevering av hesten.
c) Kr.: _____________ betales ved kontraktsundertegnelsen. Videre betales kr.: ___________
ved levering, mens restbeløpet betales senest _________________ etter levering.

3. Selger plikter å få undersøkt hesten, og må fremlegge den veterinærattest som er lagt til
grunn for en ny forsikring. Kjøper avgjør selv hvilke punkter i den kliniske iakttakelse som skal undersøkes
nærmere og han må bekoste undersøkelsen. Denne veterinærattest legges til grunn for handelen, og er
vedlagt kjøpekontrakten. Opplysninger om eventuelle sykdommer hos hesten og hvem som har behandlet
den:   ________________________________________________________________________

4. I og med at hesten er veterinærundersøkt har selgeren intet ansvar for eventuelle sykdommer. Selgeren
garanterer imidlertid at han ikke kjenner til andre sykdommer eller skjulte feil hos hesten enn de som måtte
være nevnt i pkt. 3 eller i den veterinærattest som er vedlagt kjøpekontrakten. Kjøperen er gjort oppmerksom
på at islandshester kan utvikle sommereksem. Dette gjelder i særlig grad hester importert fra Island. Kjøper
overtar denne risikoen med virkning fra overleveringstidspunktet.

5. Hesten kjøpes for å brukes til:_________________________________________________
Dersom hesten ikke kan bli forsikret som sportshest innen en måned etter levering av hesten, har kjøperen
rett til å heve kjøpet. Selgeren er ansvarlig for at hesten leveres i avtalt tilstand den ____________. Selgeren
holder hesten forsikret frem til ovennevnte tidspunkt. Deretter må kjøper selv sørge for forsikringen.

6. Kjøper sørger selv for at hesten blir hentet hos selger den _________ Hvis hesten skal sendes bærer kjøperen
transportomkostningene. Hesten anses for overlevert når den er levert fra selger for videre forsendelse.
Dersom hesten ikke er leveringsklar innen ovennevnte frist, har kjøperen rett til å holde
kjøpesummen tilbake inntil hesten blir utlevert. Dersom kjøpesummen ikke er betalt innen _________, betaler
kjøperen 18% rente p.a. av restkjøpesummen fra ovennevnte dato og til betaling skjer.
Hvis restkjøpesummen ikke er betalt en måned etter at overlevering har funnet sted, har selgeren rett til å ta
hesten tilbake mot å refundere kjøperen det betalte beløp med fradrag av de kostnader som påløper ved
tilbakeleveringen. Samtidig med at hesten blir overlevert til kjøper, er selger forpliktet til å gi kjøperen de
dokumenter han er i besittelse av vedrørende hesten, slik som stamtavle, fødselsbevis, sertifikat o.l.
Dersom hesten ikke blir hentet av kjøperen innen __________, er kjøperen forpliktet til å betale
oppstallingspenger til selgeren med kr. _________ pr. døgn i tillegg til kjøpesummen.

7. Selgeren forsikrer at hesten er hans eiendom og fri for heftelser.

8. Nåværende kjøpekontrakt er opprettet i to eksemplarer hvorav partene har hvert sitt.
Sted: ___________________ Dato: ____________

___________________________________ _____________________________________
Selger Kjøper
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