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Generelle avtalevilkår for alle andelseiere hos hesteeiere.no
1. OM HESTEEIERE.NO
Hesteeiere.no (heretter også omtalt som driveren) er et nettsted som driftes
og er eiet av Det Norske Travselskap(DNT), Trondheimsveien 273, 0589 Oslo.
2. FORMÅL
Driveren skal formidle tjenester for drift av andelslag på hest med mål om
rekruttering av hesteeiere til norsk hestesport i henhold til DNTs
formålsparagraf. Herunder ligger også formidling av hester for tredjepart med
tanke på kjøp og salg.
3. DEFINISJONER
I denne avtalen er andelslag som beskrevet i formålet ikke en formalisert
enhet. Andelseierne i en hest administrert gjennom driveren identifiseres som
en gruppe gjennom etablering av et stallpseudonym (PS) for den spesifikke
hesten. Det vil bli etablert et unikt PS for hver andelshest. Dette gjelder
uavhengig av om eierstrukturen på en eller flere hester skulle være identiske.
PS er driverens eiendom og det er driveren som definerer PS sitt navn.
4. OM HESTEEIERE.NO, ANDELSEIERNE, ANSVAR M.V.
Hesteeiere.no driftes av DNT som står med ubegrenset ansvar for
forpliktelsene i denne avtalen.
Alle hester eller andeler i hester som formidles gjennom hesteeiere.no, har en
gitt tilknytning til en spesifikk trener som står for trening og oppstalling av
hesten. Treneren må inneha gyldig profftrenerlisens og er bundet til avtalen
med hesteeiere.no igjennom en egen kontrakt.
Alle pengebeløp som er angitt i disse vilkårene og i de øvrige blanketter,
skjema og kontrakter som benyttes gjennom et hesteeierskap formidlet av
driveren, er i norske kroner med mindre noe annet er angitt. Tjenestene levert
av driveren gjennom denne avtalen er ikke momspliktige.
Andelseiere i hester hos driveren skal være identifisert som en fysisk eller juridisk
person bosatt i Norge eller et norskregistrert selskap med kontor i Norge. Med
andelseier menes eier av minst en spesifisert andel i en angitt hest. Hver andel
er identifiserbar, fast og nummerert, og udelelig. En andelseier kan være
medeier i inntil 8 hester administrert gjennom driveren og maksimalt eie 25%
av andelene i en enkelt hest. Andelseiere (fire eller flere) med felles
bostedsadresse kan eie samtlige av andelene i inntil 2 hester eller et flertall av
andelene i inntil 4 hester.
Andelseier hefter kun for sine egne andeler og har ikke noe solidarisk ansvar
overfor andre andelseiere. Med mindre noe annet er angitt, består hver hest
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av 20 andeler. For PS bestående av mer enn 20 andeler, gjelder særskilte
vilkår.
Hver andelseier gir driveren, i samsvar med personopplysningsloven, rett til å
registrere og bruke andelseiernes navn og andre personopplysninger der hvor
driveren finner det formålstjenlig, dog kun til hestesportsrelatert virksomhet.
Driveren vil opptre som forretningsfører på vegne av det enkelte PS.
Ved tegning, registrering, omregistrering eller overtagelse av en eller flere
andeler gir andelseier driveren fullmakt til alle disposisjoner for sine andeler.
Med hver andel i en hest medfølger en rett til utbytte av eventuelt overskudd
som den spesifikke hesten genererer, samt tilgang til hestens årsregnskap. I
tillegg medfølger en plikt til å betale sin andel av de utgifter som påløper i
forbindelse med eierskapet.
Eventuelle renter på innskutte beløp fra andelseierne tilfaller driveren.
For noen PS kan spesielle forhold gjelde i tillegg til de grunnleggende
vilkårene fastsatt i denne avtalen. For tilføyelser og/eller avvik til denne
avtalen for et PS, vil det alltid foreligge en egen skriftlig avtale med hver
enkelt andelseier i det angitte PS.
For hvert PS vil driveren føre en særskilt konto. Alle kapitalinnskudd fra
andelseierne i det angitte PS vil gå til denne kontoen. Det samme vil
premiepenger og eventuelt salgshonorar (med fratrekk for provisjoner) som
hesteholdet avstedkommer.
Etter at første innskudd er foretatt av alle andelseierne i et PS, erverver
driveren en hest.
På PS sin konto vil alle hestens nettoinntekter bli satt inn. (Premiepenger,
salgssum m.v. fratrukket provisjoner) På samme måte vil alle kostnader trekkes
fra denne kontoen. Ved avvikling av PS har andelseierne krav på
tilbakebetaling av det som står igjen på denne kontoen etter at alle påløpte
utgifter er betalt.
5. BETALING
Ved slutten av hver måned*, gjøres en sammenstilling av de inntekter og
utgifter som har påløpt det enkelte PS. Dette skjer igjennom en
månedsavregning som kunngjøres for andelseierne via e-post cirka den
tyvende i måneden etter avregningsmåneden.
Viser månedsavregningen et underskudd, vil dette først og fremst dekkes
gjennom belastning av PS sin konto. Dersom beholdningen på PS sin konto
ikke er tilstrekkelig til å betale utestående, forplikter alle andelseierne til å skyte
inn ytterligere kapital umiddelbart i henhold til eierbrøken i det respektive PS.
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Hver enkelt andelseier sitt innskudd forfaller til betaling den 20 i måneden etter
avregningsmåneden, og får fra og med da inndrives av driveren gjennom
enten gjennom utsendelse av faktura eller debitering via avtalegiro.
Hvis utestående krav mot andelseier ikke har innkommet på PS sin konto
senest den 27. i måneden etter avregningsmåneden, vil det bli opprettet en
sak for inndrivelse av kravet i henhold til punkt 9 nedenfor.
6. RESULTATREGNSKAP – Utbetaling av gevinst
Ved hver årsavslutning sammenstilles samtlige inntekter og utgifter knyttet til
det respektive PS. Dersom restbeløpet på PS sin konto tilsvarer mer enn
driftsutgiftene for foregående måned, vil den delen av restbeløpet som går
utover dette, bli utbetalt til andelseierne i henhold til eierbrøken så lenge
beløpet tilsvarer 500,- kroner eller mer pr. andel.
Avregning med eventuell utbetaling for forrige regnskapsår vil finne sted i
januar. Det kan i særskilte tilfeller åpnes for halvårlige utbetalinger.
7. OVERFØRING, ARV, KJØP- OG SALG AV ANDEL M.V.
7.1 FRIVILLIG OVERFØRING AV ANDEL
Andel kan, etter godkjenning av driveren, overføres til andre. Slik overføring
medfører ikke noen innløsningsrett for øvrige andelseiere, ei heller noen grunn
til å avvikle PS. Ved eventuell godkjenning, fritas tidligere eier for framtidige
kapitalinnskudd som måtte påløpe andelen.
Følgende vilkår må være oppfylt for at overføring av andelen kan
godkjennes:
7.1.1 Overføring kan kun skje pr. månedsskifte, og vil være gyldig fra
månedsskiftet etter at driveren har mottatt, behandlet og
godkjent en korrekt utfylt og signert utgave av blanketten
”Eierskifte”.
7.1.2 Alternativt kan overføring skje etter samme tidshorisont som over
gjennom at driveren har bistått i salgsprosessen og at alle
nødvendige blanketter («Salgsoppdrag og»/eller «Kjøpetilbud»)
mellom kjøper og selger er godkjent og behandlet.
7.1.3 Overføring kan ikke skje til en person er mindreårig.
7.1.4 Overføring kan ikke skje til en person som er konkurs eller som står
under forvaltning (med mindre bostyrer/formynder)gir sitt
samtykke til å gjøre det).
7.1.5 Bestemmelsene i enten punkt 7.2 eller punkt 7.3 nedenfor må
overholdes.
7.2 PRIVATE OVERFØRINGER SAMT FAMILIE- OG ARVERETTSLIGE
PROBLEMSTILLINGER VEDRØRENDE OPPKJØP/OVERTAGELSE
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Andel kan selges eller gis bort privat til en annen under forutsetning om at
erververen på blanketten ”Eierskifte andeler” erklærer seg bundet til
avtalevilkårene m.v. og overtar samtlige rettigheter og forpliktelser som følger
den andelen som overtas.
Overtagelsen er dog ikke gyldig før driveren har mottatt, behandlet og
godkjent en korrekt utfylt og signert utgave av blanketten ”Eierskifte andeler”
og den nye eieren er registrert.
Tidligere andelseier vil hefte for andelen til og med ut måneden etter at
godkjenning har blitt gitt.
Ved registrering av eierskiftet, må den nye eieren betale driveren en
registreringsavgift. (Se prislisten under «Skjemaer» på hesteeiere.no)
Ved andelseiers død, vil andelen inngå i vedkommendes dødsbo med de
rettigheter og plikter som følger andelen, inklusive mulige potensielle
kapitalinnskudd. Den som arver andelseieren arver derved både en rett til
gevinst, men også en plikt til å foreta ytterligere kapitalinnskudd ved behov i
henhold til bestemmelsen inngitt i disse vilkårene. Den som arver kan velge å
selge eller gi bort andelen i henhold til de to første avsnittene under punkt 7.1.
7.3 SALG AV ANDEL VIA DRIVEREN
Andelseiere som ønsker å selge andeler via driveren må fylle ut blanketten
”Salgsoppdrag andeler” og oversende dette til driveren. Selgeren kan
spesifisere enten en fastpris for andelen eller ”høyeste bud vinner”.
(Se også punkt 8 vedrørende tilbakekjøpsgaranti).
Handelen gjennomføres og oppdraget avsluttes dersom et innkommet
kjøpetilbud er likt eller høyere enn minimumsprisen som selger har oppgitt.
Dersom selger har gitt et salgsoppdrag med ”høyeste bud vinner” vil
handelen gjennomføres og oppdraget avsluttes dersom det har innkommet
kjøpetilbud uansett størrelse på dette. (Minste kjøpetilbud som kan angis, er kr.
1,-). Dersom det har kommet inn flere kjøpetilbud, vil salget skje til den som har
gitt det høyeste budet.
I forbindelse med avslutningen av en gjennomført handel, belastes den nye
andelseieren med en registreringsavgift. Kravet om registreringsavgift vil
bortfalle dersom ny eier er tidligere er registrert som hesteeier hos
Hesteeiere.no.
8. TILBAKEKJØPSGARANTI, TVANGSINNLØSNING AV ANDELER M.V.
Fra alle andelseiere vil det månedlig bli fakturert en TKG(Tilbakekjøpsgaranti)premie pr. andel. Denne garantipremien gjelder for andelseiernes deltagelse i
”Tilbakekjøpsgarantien”(TKG) som er en obligatorisk garantiordning for alle
andelseiere.
TKG fungerer på den måten at dersom en eller flere andeler som har vært eid
gjennom deltagelse i ordningen beskrevet i disse avtalevilkårene i to år eller
mer, og som er lagt ut for salg i henhold til punkt 7.3 med ”høyeste bud
vinner” ikke får noen bud, så plikter driveren å kjøpe tilbake andelen for 300,-
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pr. andel. (NB! Selgende andelseiers kostnader vil løpe til utgangen av
måneden for når salgsoppdraget er avsluttet.)
Med en gang TKG har kjøpt tilbake en andel, vil denne umiddelbart bli lagt ut
for salg. Andelen vil ligge ut for salg i inntil 3 måneder. Om ytterligere andeler i
samme PS erverves av TKG under den samme tremånedersperiode, vil disse
legges ut for salg på samme måte, men innenfor den samme
tremånedersperioden. Har TKG fortsatt igjen andeler i det aktuelle PS etter at
denne tremånedersperioden er over, har driveren rett til å tvangsinnløse alle
de øvrige andelene innenfor det samme PS for kroner 300,- pr. andel.
9. PANTSETTING, INNDRIVING M.V.
Ved aksept av disse avtalevilkårene, pantsetter andelseier alle sine andeler
som er eid gjennom eierformen beskrevet i denne avtalen, uavhengig av PS,
som sikkerhet for de forpliktelser andelseieren hefter for i henhold til denne
avtalen.
Om andelseier ikke betaler de krav som rettes mot ham fra driveren vil
følgende prosedyre gjelde:
1) Inkassovarsel sendes 14 dager etter forfall
2) Kravet oversendes til inkasso og pantsatt andel legges ut for salg
Pantsatt andel vil, uten videre kommunikasjon med andelseier, bli lagt ut for
salg umiddelbart etter at tidsfristen på inkassovarslet har forfalt. Salget vil skje
til ”høyeste bud vinner” i henhold til punkt 7.3, men salget vil bli gjennomført
allerede etter 7 dager fra annonsering dersom det foreligger bud. Andelseier
hefter for alle utgifter som påløper fram til andelen er solgt.
Ved salg beskrevet som over vil netto salgssum fordeles først ved at driveren
får dekket sine fordringer. En eventuell rest utover dette vil bli utbetalt til
andelseier eller dennes rettshaver.
10. ADMINISTRASJON AV PS SOM FORESTÅS AV DRIVEREN
All forvaltning av PS og dets hestehold i henhold til denne avtalen, håndteres
utelukkende av driveren. Dette omfatter regnskap, fakturering, forsikring og
informasjon.
Treneren har all beslutningsrett for sportslige avgjørelser.
Administrasjonskostnadene og alle øvrige priser er beskrevet i prislisten (under
«Skjemaer») på hesteeiere.no.
I enkelte saker/spørsmål, som f.eks beskrevet i punkt 11 og 13, må driveren
innhente andelseiernes mening. I saker der det må fattes en beslutning, vil
driveren meddele det aktuelle PS om dette via e-post, og disse må da svare
innen angitt frist på om de er for eller imot det innstilte forslaget. Andelseiere

Hesteeiere.no – Avtalevilkår

Side 6 av 8

som ikke svarer på en slik henvendelse, regnes som å ha stemt for forslaget.
11. SALG AV HESTEN
Dersom hesteeiere.no mottar bud på kjøp av hele hesten til et gitt PS, eller
dersom en eller flere av andelseierne foreslår å selge hesten til en angitt sum,
må flertallet av andelseierne (alminnelig flertall) støtte forslaget for at et salg
vil kunne finne sted. Driveren forbeholder seg retten til å avvise bud som anses
som useriøse eller urimelige.
12. HESTEVELFERD
Driveren har rett til, med umiddelbar virkning, å flytte hesten bort fra treneren
den står oppstallet hos dersom han/hun blir anmeldt vedrørende mistanke
om doping/dyreplageri/brudd på dyrevernsloven eller tilsvarende forhold.
Dette gjelder uavhengig om hesten som treneren har ansvaret for på vegne
av hesteeiere.no er involvert eller ikke i den aktuelle insidensen. PS kan ikke
motsette seg et slikt tiltak. Se for øvrig punkt 13.
Driveren kan også nekte videresalg dersom hesten har uhelbredelige fysiske
lidelser eller på annen måte er uegnet som løpshest.
13. BYTTE AV TRENER
Hvis noen foreslår endring av trener og flertallet av andelseierne (alminnelig
flertall) i det aktuelle PS aksepterer dette, skal forslaget iverksettes.
Dersom treneren selv sier opp treneravtalen for hesten eller treneren blir fratatt
muligheten til å fortsette å trene hesten jmfr. pkt. 12, vil andelslaget på kort
varsel bli bedt om å foreslå en ny trener. Dersom ikke andelslaget har noe
eget forslag, vil driveren fremsette et forslag. Dersom det innkommer flere
forslag til ny trener, vinner det forslaget som får flest stemmer. Dersom flere
alternativer står likt (like mange stemmer), avgjøres spørsmålet etter
loddtrekning.
14. STALLPSEUDONYM
Alle stallpseudonym som etableres under denne avtale vil bestå av hele eller
deler av driverens navn pluss hestens navn. For eksempel: ”Hesteeiere.no Rex
Rodney”
15. FORDELING AV GJENSTANDSPREMIER TIL HESTEEIERNE
Alle hederspriser som deles ut til hestens eiere i forbindelse med løp skal
mottas på seremoniplass av de andelseierne som er tilstede og deretter
innleveres/sendes driveren.
Alle øvrige hesteeierpremier (sponsoreffekter, næringsmidler m.v.) får de
andelseierne som er tilstede på seremoniplass ved de respektive
premieutdelingene fordele seg imellom. Dersom man ikke klarer å komme til
enighet rundt denne fordelingen, gjelder avsnittet ovenfor.
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Samtlige hesteeierpremier som har innkommet til driveren, vil bli trukket og
fordelt blant andelseierne ved årets slutt eller på et tidligere tidspunkt dersom
det aktuelle PS avvikles. Hver andel utgjør et lodd i trekningen.
16. FORSIKRINGER M.M.
Alle hester som driftes igjennom driveren, vil bli forsikret av denne. Detaljer
rundt den enkelte forsikring kan fås ved å kontakte driveren.
17. INNMELDING TIL INNSKUDDSLØP
For enhver norskfødte hest som inngår i driverens portefølje, og som ved
overtagelsestidspunktet til et PS var innmeldt til de norske unghestløpene
(Kriteriet, Derby, Prinsesse Märtha Louises Pokalløp, Jarlsberg Grand Prix, Norsk
Oaks, Biri Oppdretningsløp og DNTs 5-årsløp), vil termininnbetalingene til disse
løpene som hovedregel bli opprettholdt og belastet det aktuelle PS.
Dersom hestens helse og/eller matching av hesten tilsier at ett eller flere av
ovennevnte løp ikke er aktuelle, skal trenerens vurdering gjøres kjent for
andelseierne før hesten strykes fra løpet.
18. INFORMASJON TIL ANDELSEIERNE
Hver andelseier er ansvarlig for at driveren til enhver tid har vedkommendes
korrekte e-postadresse og postadresse. Informasjon som driveren sender ut til
andelseierne pr. e-post anses som mottatt dagen etter utsendelsen har funnet
sted. Det samme gjelder informasjon som er publisert via driverens
hjemmeside www.hesteeiere.no.
19. AVVIKLING AV PS
PS avvikles automatisk når PS ikke lenger eier noen hest og alle påløpte
utgifter for denne er betalt. Se også siste avsnitt punkt 4.
20. ENDRING AV AVTALEVILKÅRENE
Endring av avtalevilkårene i en løpende avtaleperiode kan kun skje på
initiativ i fra driveren. (For endring av avgifter, kostnader, provisjoner m.m., se
punkt 21). Dersom driveren ønsker å endre avtalen, skal de foreslåtte
endringene meddeles samtlige andelseiere i alle PS via driveren sine
hjemmesider www.hesteeiere.no. Dersom eierne til mer enn 30% av andelene
samlet sett (i alle PS som er berørt av avtalen) i løpet av de to påfølgende
månedene skriftlig motsetter seg de foreslåtte endringene, faller
endringsforslaget. I motsatt fall trer endringene i kraft i henhold til det eller de
tidspunkt som det fremgår av endringsforslaget.
Dersom en eller flere andelseiere ønsker å gå ut av sitt respektive PS som et
resultat av en endring av vilkårene som beskrevet over, må en begjæring om
dette meddeles driveren skriftlig, og innen de nye vilkårene har tredd i kraft.
Andelseierens andeler vil da, uavhengig av antall og PS-tilhørighet, legges ut
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for salg til ”høyeste bud vinner”. Dersom ingen bud kommer inn, vil driveren
kjøpe andelene tilbake gjennom TKG (Tilbakekjøpsgarantien (se punkt 8)).
Hvis et endringsforslag faller, er dette likevel ikke til hinder for at driveren kan
vedta disse for etablering av nye PS.
21. ENDRINGER AV AVGIFTER, KOSTNADER, PROVISJONER M.M.
Alle avgifter som utspringer fra denne avtalen kan justeres årlig i henhold til
konsumprisindeksen eller dersom driveren mener en prisøkning er nødvendig
for å forsvare kostnadsnivået. Alle avgifter/priser finnes for øvrig på
http://www.hesteeiere.no under «Skjemaer».

22. OPPSIGELSE AV AVTALEN
Andelseier er bundet av avtalen så lenge vedkommende er eier av en eller
flere andeler. Les for øvrig, punkt 8 vedrørende tilbakekjøpsgarantiordningen
(TKG).
Dersom samtlige andelseiere i et PS ønsker å flytte hesten ut av driverens drift,
gjelder en 3 måneders oppsigelse.
23. FORCE MAJURE
Dersom denne driverens ansvar for gjennomføring av denne avtalen helt eller
delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres, av forhold som ligger
utenfor driverens kontroll, suspenderes driverens plikter i den utstrekning
forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold
inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout og ethvert forhold som etter
norsk rett vil bli bedømt til force majeure.
---------Disse avtalevilkårene er gjeldene fra 1. mai 2016.

