
Købekontrakt
vedrørende handel med heste

Sælger

Cpr./CVR.nr.

Køber

Cpr./CVR.nr.

Køber og sælger har indgået aftale om køb af hesten: 
           Født, den:  

og registreret med reg. nr.:
Kendetegnet ved følgende signalement:

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

Køber oplyser, at hesten skal anvendes til: 

Hesten er prøveredet/prøvekørt/besigtiget               gange af køber.

§1 Købesummen  
Købesummen er aftalt til kr.:             (inkl./ekskl. moms). 
Købesummen erlægges kontant ved afhentning/levering jf. § 2, medmin
dre anden betalingsaftale er indgået jf. §9. Sælger indestår for at hesten, 
sælger bekendt, er fri for gæld.

§2 Afhentning og levering  
Køber afhenter hesten på følgende adresse: 

 den

Fra afhentning/leveringstidspunktet overgår risikoen for hestens  
hændelige undergang eller forringelse til køber.

§6 Tvister  
Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder 
tvister vedrørende kontraktens gyldighed eller eksistens, skal afgøres ved 
voldgift i henhold til Seges 

 “Almindelige regler for voldgift om heste” 
  “Regler for udvidet voldgift om heste”

Hvis der ikke ønskes voldgift afkrydses ingen af mulighederne.

§7 Øvrige bestemmelser  
I tilfælde af eksport, afholder køber samtlige omkostninger knyttet 
til hestens udførelse af Danmark, her under omkostninger til dyrlæge
erklæring, eksportdokumenter og lignende. 

En eventuel tvist imellem parterne skal afgøres efter dansk ret og værne
ting er aftalt til Danmark, ved sælgers bopæl.

Såfremt sælger er forpligtet til at tage hesten retur, er sælger alene for
pligtet til at afholde de omkostninger, der er forbundet med hjemtrans
port af hesten fra et af køber anvist sted i Danmark.

   , den 
Køber

   , den 
Sælger

§4 Købers undersøgelse  
Køber erklærer ved sin underskrift på nærværende kontrakt at have be
sigtiget og undersøgt hesten nøje.

Sælger har opfordret køber til at lade hesten undersøge klinisk af en af 
køber valgt og betalt dyrlæge.

Sælger har endvidere opfordret køber til at lade hesten røntgenfoto
grafere, herunder røntgen af hestens ben, samt optagelse af røntgen
billeder af hestens ryg, hals og nakke.

§5 Købers reklamation  
Såfremt hesten, efter købers opfattelse, led af en skjult mangel på leve
ringstidspunktet, skal køber, hvor denne har handlet med en erhvervs
drivende indenfor handel med heste eller hvor handlen er formidlet af 
en erhvervsdrivende med køb/salg af heste og køber ikke selv er erhvervs
drivende indenfor handel med heste, reklamere inden rimelig tid efter 
køber har opdaget manglen.

§8 Forsikring 
Sælger oplyser, at der er tegnet forsikring på hesten              Ja               Nej

Police nr.

Forsikringsselskab

Forsikringstype

Hesten er i henhold til policen dækket af forsikringen i              dage efter 
levering til køber jf. § 2.

Køber overtager sælgers forsikring              Ja               Nej

I tilfælde af, at køber og sælger begge er private eller begge er erhvervs
drivende eller sælger ikke er erhvervsdrivende og køber er erhvervsdriv
ende indenfor handel med heste, er der aftalt følgende reklamations 
frist:                måneder. (f. eks. 3, 12 eller 24 måneder).  
Dette er den absolutte frist  indenfor hvilken køber kan reklamere, dog 
skal køber altid reklamere senest 14 dage efter en mangel er opdaget 
eller burde være opdaget.

§9 Særlige vilkår  
Parterne har aftalt følgende særlige vilkår for nærværende kontrakt:

Af dokumenter vedlægges følgende:

§3 Fejl og mangler  
Sælger erklærer, at der, sælger bekendt, ikke er fejl eller mangler ved 
hesten, men afgiver ingen garanti herfor.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller mangler, som køber burde 
være bekendt med, jf. § 4.

Parterne har sammen udfyldt køber/sælger erklæring, og denne er ved
lagt nærværende kontrakt som bilag.               Ja              Nej,

Sælger oplyser følgende om hesten (herunder om adfærd, uddannelse, 
sundhed mv.)



Vedr.: § 1
Levering af hesten bør ske samtidig med betaling af købesummen. Køber 
skal samtidig få udleveret hestens originale papirer og pas, samt få denne 
ejerskiftet  inden 30 dage. Yderligere bør køber sikre sig en kvittering for 
købesummens betaling.

Vedr.: § 2
Fra det tidspunkt køber får hesten leveret, er det køber  der bærer risikoen 
for hestens hændelige undergang eller  forringelse, som f.eks. akut opstået 
sygdom. 
 
Hvis køber afhenter hesten, er det købers risiko fra det  øjeblik køber får 
”træktovet” overrakt. Handlen er  således endelig og kommer hesten til 
skade under  transporten hjem, er det købers risiko. 
 
Hvis sælger leverer hesten, er det først købers risiko, når  hesten er læsset af 
ved køber, og køber får ”træktovet” overrakt. 
 
Parterne kan frit aftale en anden fordeling af risikoen.

Vedr.: § 3
Sælger er underlagt en loyal oplysningspligt, der  indebærer at sælger er 
forpligtet til at give alle relevante oplysninger om hesten til køber. Sælger 
skal være omhyggelig med at oplyse om skavanker, anormal adfærd, 
tidligere skader, sygdomme etc. 
 
Det anbefales, at der udfyldes en køber/sælger erklæring, denne fås sam
men med nærværende kontrakt  hos Seges. 
 
Såfremt sælger undlader at give oplysninger, der er  relevante for køber, 
risikerer sælger at ifalde  erstatningsansvar over for køber som følge af de  
manglende oplysninger.

Vedr.: § 4
Køber er underlagt en undersøgelsespligt efter købeloven. Det anbefales 
at køber, forud for kontraktens indgåelse, benytter sig af sagkyndig hjælp 
fra dyrlæge og lader hesten klinisk undersøge samt lader Sundhedsunder
søgelsesblanket udfylde. Det anbefales, at der optages røntgenbilleder i 
overensstemmelse med den af Den Danske Dyrlægeforening anbefalede 
standardrøntgen på 14 projektioner af hestens ben. Parterne kan tilvælge 
røntgen af f.eks. ryg, hals og nakke. 
 
Ved manglende eller mangelfuld undersøgelse – efter opfordring fra sælger 
– anses køber for at have accepteret risikoen for de forhold, som kunne 
være opdaget ved udførelse af undersøgelsen, og kan ikke efterfølgende 
gøre et ansvar gældende overfor sælger.

Vedr.: § 5
Reklamationsfristen angiver den frist indenfor hvilken køber skal re kla
mere (reagere) overfor sælger, hvis der viser sig at være fejl eller mangel 
ved hesten. 
 
Det er alene væsentlige mangler, der giver mulighed  for at hæve købet. 
Øvrige mangler kan give mulighed   for erstatning eller forholdsmæssigt 
afslag. 
 
I alle typer køb er den absolutte reklamationsfrist 2 år. 
 
Det betyder, at opdager køber en fejl eller mangel mere end 2 år efter 
købet, så kan køber ikke reklamere herover, medmindre sælger bevidst har  
fortiet viden om fejlen eller manglen. 
 

I forbrugerkøb kan en kortere frist end 2 år ikke gyldigt aftales. 
 
Hvor der ikke er tale om forbrugerkøb, står det  parterne frit at aftale an
den (kortere) absolut  reklamationsfrist end de 2 år, der følger af loven. 
 
Et forbrugerkøb defineres som et køb der foretages hos en erhvervsdriv
ende, der handler som led i sit erhverv, og hvor køber handler (hovedsag
ligt) udenfor sit erhverv. Salg af hest gennem en erhvervsdrivende for
midler, til en privatperson, anses også som et forbrugerkøb. 
 
Ved siden af den absolutte reklamationsfrist gælder den relative reklama
tionsfrist. 
 
Købeloven giver køber i forbrugerkøb mindst 2  måneders reklamations
frist. Det betyder, at køber altid  har mindst 2 måneder til at reklamere 
efter denne  opdagede fejlen eller manglen. 
 
Den relative reklamationsfrists længde kan i andre  typer køb end for
brugerkøb frit aftales.

Vedr.: § 6
Parterne kan vælge at lade en tvist afgøre ved Voldgiftsretten for Heste i 
henhold til dennes regler,  der kan rekvireres hos Seges. 
 
Parterne kan også, efter tvisten er opstået, vælge at  lade sagen indbringe 
for Voldgiftsretten for Heste,  såfremt begge ønsker det, uanset at det er 
fravalgt i  kontrakten. 
 
I forbrugerkøb er en aftale om voldgift, indgået før tvisten er opstået, ikke 
bindende for forbrugeren.  Forbrugeren kan derfor vælge mellem voldgifts
retten  og de civile domstole, efter tvisten er opstået. 
 
Såfremt parterne ikke vælger Voldgiftsretten for Heste  kan en tvist ind
bringes for de civile domstole.

Vedr.: § 7
Reglerne om lovvalg og værneting tager stilling til efter hvilket lands regler 
og i hvilket land en tvist skal  behandles. 
 
I handler med parter fra forskellige lande kan parterne  også anvende 
Voldgiftsretten for Heste jf. § 6. 
 
Det anbefales at søge juridisk rådgivning ved handel til  eller fra udlandet, 
særligt udenfor EU.

Vedr.: § 8
Køber bør overveje sit forsikringsmæssige behov i forbindelse med hande
len, herunder muligheden for at overtage en af sælger tegnet forsikring.

Vedr.: § 9
Øvrige forhold skal noteres her, f.eks. aftaler om  afdragsbetaling, forkøbs
ret, vilkårspenge, leje, medfølgende udstyr etc.. Eventuelle ansvarsfra
skrivelser på hesten skal anføres her. En generel ansvarsfraskrivelse er ikke 
gyldig i forbrugerkøb. 
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