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Selgers egenerklæring ved salg av hest formidlet gjennom Hesteeiere.no

Selgers fornavn og etternavn/(Evt. Firma)

Personnummer/Organisasjonsnummer

Telefon, privat

E-postadresse

Telefon, arbeid

Adresse

Kontonummer 1)

Postnummer

Poststed
Opplysninger om hesten som skal selges

Sert.nr.

Navn

Fødselsår

Rase/kjønn

Pris (angitt med tall og bokstaver)

Hesten skal trenes av (navn på trener)

Om hestens helse m.v. (fylles ut av selger)
1. Er hesten dokumentert fri for løse beinbiter (såkalt frirøntget) i koder,
haser og bakknær, samt for syster i bakknær og i tilfelle når?

 Ja

 Nei

2. Har hesten andre vesentlige feil eller mangler som kjøper bør vite om,
og i tilfelle hvilke?

 Ja

 Nei

3. Er hesten innmeldingsberettighet til de norske klasseløpene (Kriteriet,
Derby, DNTs 5års-løp(gjelder kun kaldblods)? (Dersom hesten er eldre
enn at dette er aktuelt, kryss av i ”Nei”-rubrikken)

 Ja

 Nei

Sist røntget (dato og navn på behandlende veterinær)
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Informasjon fra den som skal trene hesten
1. Vennligst oppgi hvor mye det vil koste å ha hest i trening hos deg.

Treningsavgift pr. mnd (vennligst angi)
2. Hva inngår i treningsavgiften?

3. Kan du anslå (cirka) øvrige kostnader for pr. måned for å ha hest i
trening hos deg? (Transport, veterinærutgifter m.v.)

DNT vil bruke denne
opplysingen til å
stipulere kostnaden pr.
måned for den enkelte
andelseier.

INFORMASJON TIL SELGER (MÅ OGSÅ LESES AV HESTENS TRENER)
1. Ved signering av denne avtale, gir selger hesteeiere.no i oppdrag å selge ovennevnte
hest. Hesten selges i andeler gjennom de avtalevilkår som er gjengitt på
http://www.hesteeiere.no
Selgers egenerklæring(dette dokument) vil bli presentert for aktuelle kjøpere.
2. Kopi av hestens helsekort, samt veterinærattest fra hestepraktiserende veterinær
(maksimalt 7 dager gammel) må legges ved denne erklæringen.
3. Selger er kjent med at uriktige opplysninger gitt i dette skjemaet, kan medføre et
erstatningsansvar overfor kjøper.
4. Selger plikter å opplyse om eventuelle endringer i hestens helsetilstand under
salgsperioden.
5. For annonsering av salget, betaler selger hesteeiere.no 1 000,6. Dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom selger og hesteeiere.no, settes salgsperioden
til 2 måneder. Alle andeler i hesten må være tegnet innen utløpet av salgsperioden for at
en handel med selger vil finne sted.
7. Når alle andeler i hesten er tegnet, vil hesteeiere.no inndrive salgssummen fra tegnerne.
Først når alle andelene er betalt, vil selger utbetales oppgjør.
8. Etter at oppgjør er utbetalt selger, må selger umiddelbart overlevere hesten til angitt
trener. Kostnader ved eventuell transport, må selgers bekoste selv. Etter at oppgjør er
utbetalt og hesten overlevert trener, overtar kjøperen samtlige rettigheter og plikter
(herunder også utgifter) som bokføres på hesten. Kjøper hefter dog ikke for utgifter som
påløp hesten før overtagelsestidspunktet.
9. Hestens trener må til enhver tid inneha gyldig profftrenerlisens.

INFORMASJON TIL HESTENS TRENER
1. Treneren har all beslutningsrett for sportslige avgjørelser.
2. Treneren skal sende DNT v/hesteeiere.no en faktura pr. måned med de kostnader som
har påløpt hesteholdet. Fakturering skal skje etterskuddsvis med forfall etter 25. i
måneden etter faktureringsperioden. Faktura må være DNT i hende seneste den 5. i
måneden. Manglende fakturering fra treneren til hesteeiere.no innen utgangen av en
måned, vil utløse et gebyr på 500,- pr. tilfelle.
3. Treneren eller ansatte hos denne plikter å informere hesteeiere.no minimum 1 gang pr.
måned om hestens tilstand, treningsstatus, løpsprestasjoner m.v. Det er trenerens ansvar å
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sørge for at hesteeiere.no mottar denne informasjonen. Manglende rapportering vil
utløse et gebyr som beskrevet i punkt 3.
4. Uriktige opplysninger gitt av trener i dette skjemaet, kan medføre et erstatningsansvar
overfor kjøper.
5. For øvrig gjelder de vilkår som er beskrevet på www.hesteeiere.no
NB! Hesteeiere.no forbeholder seg retten til å avvise enhver selger og trener på grunn av, men
ikke begrenset til f.eks. manglende dokumentasjon, feil utfylt skjema etc.

Dato/Sted – Signatur selger

Dato/Sted – Signatur trener

(NB! Kopi av gyldig legitimasjon må legges ved)

