
Kontrakt om salg- og/eller træning af hest ved Pro-sale 

Imellem 

Pro-sale salgs- og træningsstald 

Line Søgaard, Østergårdvej 11, 9500 Hobro
CVR: 35418504 

TLF: 28606589  MAIL: ishest@live.com 

Website: www.pro-sale.eu / www.pro-horse.eu 

Og 

Ejer af salgs- og/eller træningshest: 

Navn: ________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________ 

Tlf: ___________________________________________________ 

er dags dato indgået følgende aftale om salg- og/eller træning af 

Hesten: _____________________________________________________ 

Reg. nr: _____________________________________________________ 

2. Ikrafttræden 

Denne aftale af ovennævnte hest træder i kraft fra den ______________

3. Hestens status

Inden hestens ankomst skal ejer overfor Pro-sale have forevist dokumentation

for vaccination og gerne tandpleje.

- eventuel gødningsprøve og eventuel dokumentation for ormekursbehandling.

Ejer oplyser, at hesten - ejer bekendt - er fuldstændig sund og rask på nær følgende: 

_________________________________________________________________ 

(Her oplyses eventuelle sygdomme/skavanker samt eventuelle behandlingsforslag/tiltag) 

I den forbindelse har opstalder oplyst, at :   (Svar ja/nej) 

Hesten er uden problemer og kan sættes på stald /i boks, herunder alene: ______________ 

Hesten har vist tendens til krybbebinding, vævning, vindslugning, e. lign: ______________ 

Hesten har vist tendens til nymfomani eller hvinskhed: ______________ 
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Hesten har vist utilpashed ved at stå bundet: ______________ 

Hesten er nem at indfange på fold: ______________ 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet over for andre heste/dyr: ______________ 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet overfor mennesker, herunder børn: ______________ 

Hesten har udvist eller udviser aggressivitet i forbindelse med fodring: ______________ 

Hesten i øvrigt har udvist en adfærd, der må betegnes som anormal: ______________ 

4. Pro-sale's forpligtelser/ydelser

Det er imellem parterne aftalt, at den i nærværende aftale omtalte hest skal være opstaldet i:

Løsdrift - boks ved sen træning/fremvisning.

Al udstyr og faciliteter som kræves for træning og fremvisning af hesten står for Pro-sale's regning. 

Følgende er aftalt vedrørende pleje af hesten: 

• Hesten er på fold minimum 12 timer dagligt.

• Hesten fodres med wrap/hø 2-3 gange dagligt (eller adlibitum hvis hesten har behov)

• Hesten fodres med vitaminblanding 1 gang dagligt

• Hesten rides/trænes 3-4 gange pr uge ved kommission
• Hesten krides/trænes op til 5 gange pr uge ved træning/tilridning/gangsætning

Medicinsk behandling eller anden behandling af syg hest påtager Pro-sale sig ikke, 

medmindre der er indgået en konkret, detaljeret, skriftlig aftale herom. 

5. Ejer's forpligtelser

Ejer forpligter sig til at betale en dagspris på  __________  kr. inkl. moms.

Det samlede beløb faktureres via e-mail, og skal betales efter faktura's henvisning.   

Beløbet er fast året rundt, herunder selv om ejer vælger at hesten skal fodres med andet foder 

og/eller om der er tale om andre ydelser, som ejer ikke ønsker at drage nytte af, jævnfør 

ovenfor under punktet Pro-sale's forpligtelser/ydelser. 

Det er aftalt at hesten må sælges til udlandet:  JA ______   NEJ ______



6. Sygdom

I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er Pro-sale forpligtet til straks 

at tilkalde dyrlæge og samtidig forsøge at komme i kontakt med ejer via ovennævnte 

telefonnummer. 

Pro-sale er således berettiget til på ejers vegne og regning at tilkalde dyrlæge i akutte skadetilfælde. Dyrlægens honorar betales af ejer. 

7. Skader

Eventuelle skader på personer, bygninger, hegn eller andet materiale, foranlediget af 

den i nærværende kontrakt omtalte hest er ejer pligtig at erstatte i henhold til 

dansk rets almindelige regler herom. 

Ejer opfordres derfor til at tegne ansvarsforsikring og/eller anden forsikring for nævnte risici. 

Eventuelle skader på den i nærværende kontrakt omtalte hest er ikke Pro-sale's ansvar, medmindre dansk rets almindelige regler giver 

ret hertil. 

9. Smed

Udgifter til smed og hovpleje dækkes af ejer.

Det aftales mellem ejer og Pro-sale hvornår hesten skal have smed.

Beskæring: 600 ,-

2 sko: 600 ,- 

4 sko: 1250,- 

Pro-sale benytter en Professionel og reg. beslagsmed. (Info herom kan videregives) 

10. Varsling af ændringer

Eventuelle ændringer til nærværende kontrakt, det vil sige i relation til Pro-sale's 

forpligtelser/ydelser, skal varsles med minimum en 7 dages varsel. 

11. Opsigelse af aftale

Nærværende kontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist 

på 1 dags varsel fra begge parters side.  

Opsigelsen kan være skriftlig via SMS/Email eller telefonisk.  

I tilfælde af en af parternes væsentlige misligholdelse af nærværende kontrakt, kan 

kontrakten opsiges med øjeblikkeligt varsel. 

Den part, der påberåber sig væsentlig misligholdelse, har bevisbyrden for, at en sådan er 

indtrådt. 

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at Pro-sale betragter forsinkelse med 

betaling fra ejers side som værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 

14 dage over forfaldstid. 



12. Salg af hest

I forbindelse med nærværende kontrakts underskrift, skal ejer betale 10% af handelsprisen ved gennemført salg af hest.  

De 10% betales senest 2 dage efter endt handel.  

Ejer forpligtiger sig til ikke at have kontakt til eventuel køber under salgsperiode hos Pro-sale.  

Al kontakt vedr. den pågældende hest, i forbindelse med salg, skal foregå igennem Pro-sale (Line Søgaard).  

Såfremt der handles udenom Pro-sale, i perioden hvor hesten står til salg ved Pro-sale, betales 20% af handelsprisen til Pro-sale. 

Såfremt hesten i nærværende kontrakt byttes væk til genstand eller anden hest, betales 10% af værdien til Pro-sale.  

Værdien aftales mellem parterne.  

13. Tilbageholdsret

Pro-sale gør udtrykkeligt opmærksom på, at det er aftalt, at Pro-sale har tilbageholdsret i hesten, hvis ejer ikke opfylder sine 

økonomiske forpligtelser i henhold til denne kontrakt, herunder betaler den aftalte pris, i overensstemmelse med ovennævnte 

bestemmelser 

14. Særlige vilkår

For denne kontrakt gælder følgende særlige vilkår: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Parternes underskrift

Pro-sale (Line Søgaard) _____________________________Dato: _______________ 

Ejer _______________________________________Dato: ___________________ 
(Er ejer under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge) 
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