
H:\pdfDocs\us-elgr\Import\NRYFs standardkontrakt for kjøp av hest ny.doc \ 12.1997 

NORGES RYTTERFORBUND 
NORWEGIAN EQUESTRIAN FEDERATION 
N – 0840 OSLO  

 

 Tlf:    (+47)  21 02 96 50 

 Fax:   (+47)  21 02 96 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDARDKONTRAKT 

FOR 

KJØP AV HEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDLEM AV NORGES IDRETTSFORBUND – FEDRATION EQUESTRE INTERNATIONALE 

 



 
 

H:\pdfDocs\us-elgr\Import\NRYFs standardkontrakt for kjøp av hest ny.doc 

2 

 

Mellom de undertegnede parter er det i dag blitt inngått følgende avtale om kjøp av hest. 

 

 

1. SELGER 
 

Navn:     

Stilling:     

Personnummer/foretaksnummer:    

Adresse:     

Postnummer:                               Postadresse:    

Telefon dagtid:                            Kveldstid:                          Mobil:   

Selgers agent/fullmektig/kommisjonær el:    

Evt. provisjon NOK:    

 

 

2. KJØPER 
 

Navn:     

Stilling:     

Personnummer/foretaksnummer:    

Adresse:     

Postnummer:                               Postadresse:    

Telefon dagtid:                            Kveldstid:                          Mobil:   

Kjøpers agent/fullmektig/ el: ________________________________________________________ 

Evt. provisjon NOK:    

 

 

3. HEST 
 

Navn:     

Avstamming:     

Kjønn:     

Farge:     

Kjennetegn:     

Rase:     

Født:     

Mankehøyde:     

Identifikasjonsnummer i NRYF:    

Dokumenterte prestasjoner:     

I selgers eie siden:     



 
 

H:\pdfDocs\us-elgr\Import\NRYFs standardkontrakt for kjøp av hest ny.doc 

3 

4. VETERINÆRUNDERSØKELSE 
 

Selgeren har den __________ latt hesten undersøke ved veterinær, og kjøper  har deltatt / 

har ikke deltatt  ved undersøkelsen. (Stryk det som ikke passer) 

 

Kjøperen har den __________ latt hesten undersøke ved veterinær, og selger har deltatt / 

har ikke deltatt  ved undersøkelsen. (Stryk det som ikke passer) 

 

Selgers veterinær:   

 

Kjøpers veterinær:   

 

 

5. PRIS OG BETALINGSMÅTE 
 

Kjøpesummen utgjør NOK: _______________   Provisjoner innkludert Ja 
      i kjøpesummen  :   Nei 
 

Denne skal betales på følgende måte: 

 

Kontant den __________ 

 

Med håndpenger beløp stort NOK _______________ den __________ og resterende beløp 

på følgende måte:_________________________________________________ 

 

Eventuell merverdiavgift inngår i kjøpesummen med NOK _______________ 

 

Eventuell merverdiavgift kommer i tillegg til kjøpesummen med NOK _______________ 

 

Når kjøpesummen fullt ut er betalt, overlates samtlige av hestens identifikasjonspapirer til Kjøperen. 

Selgeren forbeholder seg eiendomsretten inntil hele kjøpesummen er betalt. 

 

 

6. TAP AV HÅNDPENGER 
 

Kjøper og selger er enige om at håndpengene: 

 

i sin helhet 

 

til et beløp stor NOK _______________ 

 

er å anse som tapt og således kan beholdes av selger som erstatning om kjøper uten foranledning ikke 

fullfører kjøpet. 
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7. KJØP PÅ PRØVE 
  

 Det er ikke gjort avtale om noen form for kjøp på prøve. 

 

           Selger og kjøper er enige om at kjøper skal få ha hesten på prøve i en nærmere avtalt     

           periode for å finne ut om den passer til kjøpers bruk. Betingelsene for dette er avtalt slik: 

 

Prøveperioden er fra ______________ til _________________ 

 

Hesten er selgers eiendom også i prøveperioden og   �    selger /  �    kjøper er ansvarlig for eventuell 

forsikring av hesten. Risikoen for skader på eller tap av hesten i prøveperioden påhviler også  

�    selger /  � .  kjøper. Kjøpesummen betales dersom kjøper beslutter seg for å beholde hesten ved 

prøveperiodens utløp. 

 

Andre betingelser:___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8. FORUTSETNING FOR KJØP 
 

Som forutsetning for dette kjøp gjelder at hesten kan forsikres i henhold til alminnelige regler om  

død / invaliditet  for hele kjøpesummen i tidsrommet én måned etter levering. 

 

Ja  Nei 

 

 

9. ØVRIGE FORUTSETNINGER 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. HESTEN ER SELGERENS EIENDOM 
 

Selgeren forsikrer på ære og samvittighet at hesten er fullt ut betalt, og at hesten ikke er gjenstand for 

panterett eller annen sikkerhetsrett. 

 

11. LEVERING 
 

Kjøperen henter hesten hos selgeren den :_____________ 

Selgeren har ansvar for at hesten leveres til kjøperen på anvist plass den :__________ 

 

Leveringssted: ________________________________________ 
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Risikoens overgang:  

Når selger etter avtalen skal levere hesten til et sted valgt av kjøper, går risikoen for feil og mangler 

eller at hesten skulle omkomme eller bli skadet så den må avlives, over på kjøper når hestens siste 

bein forlater noen del av transportmiddelet. 

Skal kjøper hente hesten hos selger og selv besørge transporten, går risikoen på samme måte over på 

kjøper når hesten er brakt inn på transportmiddelet og alle dører til transportmiddelet er lukket. 

 

 

12. SELGERS OPPLYSNINGER OM HESTEN 
 

Hesten er fullstendig frisk. 

 

Hesten har blitt behandlet av veterinær for følgende sykdommer og skader: 

__________________________________________________________________ 

 

Diagnose og tidspunkt: _______________________________________________ 

Anvendt veterinær: __________________________________________________ 

 

Selgeren har ikke ansvar for feil/mangel ved hesten hvor symptomer ikke foreligger ved risikoens 

overgang, under den forutsetning av at han ikke kjente til eller burde kjenne til feilen/mangelen. 

 

Selgeren fraskriver seg ansvaret for de nedenfor angitte feil og sykdommer på hesten: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

13. BRUKSOMRÅDE 
 

Hesten skal anvendes til følgende formål: 

 

sprangridning, konkurranse    turhest 

 

dressur, konkurranse    trav, konkurranse 

 

feltridning     galopp, konkurranse 

 

distanseridning     avl 

 

voltige      skolehest 

 

kjøring       allround-hest/familiehest 

 

Ovennevnte innebærer ingen begrensning i kjøpers rådighet over hesten 
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14. ØVRIGE MERKNADER 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

15. TVIST 
 

 

Tvist som springer ut av denne kontrakt eller ved avgjørelse av om kontraktsbrudd foreligger, 

skal behandles av de ordinære domstoler etter vanlige vernetingsregler. 

 

 

For denne kontrakt gjelder kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27. Ved forbrukerkjøp gjelder 

forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34. Avtalevilkår ved forbrukerkjøp som strider mot 

bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven kan ikke gjøres gjeldende mot kjøperen. 

 

Kjøper og selger erklærer seg fornøyd med ovenstående kontrakt som er opprettet i to - 2 - 

likelydende eksemplarer og er utvekslet mellom partene. 

 

 

____________________, den __________ 

 

Selger: 

 

Kjøper: 

____________________  ____________________  

  

 

 

Kjøpesum/håndpenger NOK _______________ kvitteres herved 

 

 

____________________, den __________ ____________________       

        Selger 
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VEILEDNING 

i utfylling av Norges Rytterforbunds standardkontrakt 

 

1. Kjøpslovens (lov 13. mai 1988 nr. 27) bestemmelser gjelder ved kjøp og salg av hest og 

gir utfyllende bestemmelser der det ikke er avtalt noe annet mellom partene. Kjøpsloven kan 

fravikes ved avtale når en privatperson selger hest til en  annen privatperson. Det samme 

gjelder ved kjøp og salg mellom næringsdrivende eller hvor en privatperson selger hest til en 

som driver næringsvirksomhet.  
 

Forbrukerkjøp foreligger når hest selges til en forbruker og selger eller selgers representant 

opptrer i næringsvirksomhet. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig 

handler som ledd i næringsvirksomhet. I slike tilfelle kommer forbrukerkjøpsloven (lov 21. 

juni 2002 nr. 34) til anvendelse. Det kan da ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er 

ugunstigere for kjøperen enn det som følger forbrukerkjøpsloven. 

 

Som næringsdrivende anses f eks hestehandler, rideskole, oppavler, travtrener, galopptrener 

og jordbruker med hester i virksomheten. 

 

Er du i tvil om dine rettigheter som kjøper eller selger, kan det være klokt å ta kontakt med en 

jurist før avtale inngås. 

 

2. Det er av stor betydning for både selger og kjøper at hesten er nøye besiktiget før kjøpet. Selger 

må opplyse om feil og mangler ved hesten og det er viktig at kontraktens pkt. 12 er utfylt. Har selger 

en veterinærattest av nyere dato fra eget kjøp av hesten, bør den legges frem. Selv om selger har en 

opplysningsplikt, fritar ikke det kjøper for dennes undersøkelsesplikt. Har hesten feil eller mangler 

som kjøper burde ha oppdaget ved en normal undersøkelse, kan normalt ikke kjøper senere gjøre 

selger ansvarlig for disse, dersom ikke selger har gitt uriktige opplysninger om hesten.  

 

Mange tvister kan unngås om begge parters forutsetninger for salget/kjøpet kommer klart frem. I 

kontrakten bør det i pkt. 9 gis en beskrivelse av hestens ferdighetsnivå, hva den tidligere har prestert 

og hvilke begrensninger den har som følge av skader eller mangler. Ferdighetsnivået kan 

dokumenteres gjennom oversikt over hestens prestasjoner i Norge eller utlandet. Det er likevel viktig 

å understreke at hestens ferdighetsnivå er avhengig av rytterens ferdighetsnivå. En hest som har gått 

nasjonale og internasjonale konkurranser med en erfaren rytter gjør ikke nødvendigvis det med en 

uerfaren rytter. I kontraktens pkt. 13 er det plass til å angi hvilken bruk kjøper vil gjøre av hesten. 

 

3. Det anbefales at hesten før kjøpet blir undersøkt av en veterinær som kjøper har valgt. Hvor 

omfattende denne undersøkelsen skal være, er det opp til partene å bestemme, og her vil bl.a. partenes 

kyndighet, kjennskap til hesten og ikke minst hestens verdi være avgjørende. Ved kjøp av særlig 

kostbar konkurransehest anbefales det at kjøper for egen regning alltid lar hesten undersøke av en 
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hestekyndig veterinær og at dette er en annen enn den veterinær som tidligere har hatt hesten til 

behandling. Ved kjøp av særlig verdifull hest, bør også blodprøver tas. Hestepraktiserende 

Veterinærers Forening kan gi råd om valg av veterinær. 

 

Blir partene enige om å bruke én veterinær de begge har tillit til, er det ikke nødvendig med dobbelt 

veterinærundersøkelse. Føler begge parter seg trygge uten veterinærundersøkelse, f. eks. fordi de 

begge er kyndige ved omsetning av hest eller hesten har liten verdi, kan de bli enige om å unnlate 

veterinærbesiktigelse. 

 

4. Selges hesten “som den er” eller med lignende forbehold, foreligger det likevel en mangel etter 

kjøpsloven når: 

a) hesten ikke svarer til opplysninger som selger har gitt om den, dens egenskaper eller bruk 

og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  

b) selger ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved hesten eller 

dens  bruk som han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, 

såfremt  unnlatelsen kan antas å  ha innvirket på kjøpet, eller  

c) hesten er i vesentlig dårligere tilstand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter 

kjøpesummens  størrelse og forholdene ellers. 

 

5. Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at kjøper har oppdaget eller burde oppdaget feil ved 

hesten. Om kjøpet formidles gjennom et mellomledd for selger, kan reklamasjon rettes direkte til 

selger. 

 

6. Mange tvister kan unngås om partene blir enige om at forutsetningen for kjøpet er at hesten skal 

kunne forsikres innen utløpet av en nærmere avtalt frist. Bestemmelse om dette er inntatt i pkt.8. I 

dette ligger det at etter avtalen med forsikringsselskapet er hesten forsikret fra leveringstidspunktet, 

men forutsetningen er at forsikringsattesten fra veterinær kommer selskapet i hende innen en måned.  

Hvis det under dette punkt krysses av for Nei, bør det gis en kortfattet begrunnelse for det. 

 

7. Partene kan gjøre avtale om kjøp på prøve, kontraktens pkt.7., og må da avtale de nærmere 

betingelser for slikt kjøp. Prøveperioden må være klart avtalt og det må være klart hvem som har 

risikoen for hesten i prøveperioden. Risikoen for hesten vil si hvem som må bære tapet dersom hesten 

blir skadet eller dør i prøveperioden.. Hesten er selgers eiendom i hele prøveperioden og det er da 

naturlig at selger har ansvaret for eventuell forsikring av hesten. Partene oppfordres til å avklare de 

forsikringsmessige konsekvenser med forsikringsselskapet, hva de ulike alternativene medfører. Det 

er viktig at kjøper og selger foretar en grundig besiktigelse av hesten før prøvetiden begynner, og 

selger må være oppmerksom på de påkjenninger som hesten kan bli utsatt for i prøvetiden. 
 

Partene kan avtale andre detaljer om dette, dersom det er behov for det. 


