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Salgsoppdrag for andel(er) i hest hos Hesteeiere.no

Selgers fornavn og etternavn

E-postadresse

Telefon, privat

Postnummer

Telefon, arbeid

Adresse

Poststed
Oppdraget gjelder salg av følgende andel(er) hos Hesteeiere.no 2)

Antall andeler (angi med tall og bokstaver)

Hestens navn

Hvordan ønskes hesten forsøkt solgt? 3) (Sett kryss (NB! Kun et av de to valgene er mulig))

Fast pris – Pris pr. andel er kr.
Høyeste bud vinner – minimumspris pr. andel er kr.

Ved «Høyeste bud», vennligst angi hvor lenge andelen skal ligge ute for salg
(minimum 1 måned - maksimalt 3 måneder)
Øvrig salgsinformasjon (Maksimalt et valg mulig)

Jeg ønsker at Hesteeiere.no hjelper meg med å finne kjøper(e) og gir herved selskapet og dets
samarbeidspartnere i oppdrag å selge ovennevnte andel(er). Hesteeiere.no forplikter seg til å
annonsere andelene via internett på www.hesteeiere.no i avtaleperioden. Om det i
oppdragsperioden foreligger bud som gir grunnlag for salg av en eller flere andeler i henhold til
ovennevnte, skal Hesteeiere.no gjennomføre salget og foreta en avregning mellom meg og
kjøperen.
Jeg har selv funnet en kjøper og gir derved Hesteeiere.no i oppdrag å selge ovennevnte
andel(er) til beløpet angitt ovenfor. Overtagelse vil skje pr.
måned.
Kjøperen
sender samtidig inn et KJØPETILBUD (eget skjema) som samsvarer med
dette salgsoppdraget.
(NB! Overtagelsen gjelder fra 1. i angitt måned. Tidligste tidspunkt for overtagelse, er måneden etter
at salgsoppdraget er gitt. Hesteeiere.no må ha riktig utfylt skjema for både SALGSOPPDRAG og
KJØPETILBUD i hende minimum 12 virkedager før månedsskiftet for at overtagelsen kan finne sted i
den påfølgende måneden).

Sted/dato – Signatur selger (Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges)
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OPPLYSNINGER OM UTFYLLINGEN AV SKJEMA FOR SALGSOPPDRAG
1. Alle andelseiere hos Hesteeiere.no må være myndige og ha en egen konto hos en norsk
bank hvor alle transaksjoner i forbindelse med eierskapet vil finne sted. Til denne kontoen
skjer alle ut- og innbetalinger, så også den utbetaling som kan avstedskomme som et
resultat av dette oppdraget.
2. Ved salg av en andel overtar kjøperen samtlige rettigheter og plikter (herunder også
utgifter) som er bokført på andelen ved overtagelsestidspunktet. Kjøperen er dog ikke
betalingsansvarlig for selgers påløpte gjeld fram til og med måneden for avslutningen av
salgsoppdraget eller for gjenværende gjeld som er annonsert for selger på tidligere
månedsavregninger. Overtagelsestidspunkt/eierskifte vil skje ved månedsskifte etter at
salgsoppdraget er avsluttet.
NB! Kostnader og inntekter som debiteres/krediteres hesten via Hesteiere.no etter
overtagelsestidspunktet bokføres på kjøperen selv om kostnaden/inntekten ble generert
mens selger var innehaver av andelen.
3. Har “Fast pris” blitt angitt, selges andelen til førstemann som legger inn et kjøpetilbud.
Dersom “Høyeste bud vinner” har blitt valgt, så selges andelen til det høyeste budet som
foreligger ved sluttidspunktet for salgsoppdraget dersom denne er høyere eller lik angitt
minimumspris pr. andel.
Om ikke annet er angitt, er salgsperioden to måneder.
NB! Hesteeiere.no forbeholder seg retten til å avvise ethvert salgsoppdrag på grunn av, men ikke
begrenset til f.eks. manglende dokumentasjon, feil utfylt skjema etc. Salgsoppdraget anses som
aktivt når selger har blitt meddelt dette, eller når annonse for salg av angitt(e) andel(er) ligger
ute på hesteeiere.no.

