Købskontrakt
(handel mellem private med brugt båd)

Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma håber, at dette udkast kan være til gavn for foreningens medlemmer i forbindelse med indgåelse af aftale om køb og salg af båd. Der kan naturligvis være individuelle forhold, som betyder, at punkter skal tilføjes eller slettes.
Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma påtager sig ikke noget ansvar i forbindelse med
fejl eller uhensigtsmæssigheder ved anvendelse af dette udkast til købskontrakt, og brugeren
accepterer herigennem, at Dansk Sejlunion og Bech-Bruun Advokatfirma ikke kan drages til
ansvar i forbindelse med eventuelle opståede problemer eller tvister parterne imellem.
Dansk Sejlunion anbefaler, at parterne lader den endelige aftale etablere via eller som minimum
gennemgå af en juridisk kyndig person/rådgiver eller advokat.
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1.

Parterne

1.1

Sælger:
Navn:

___________________

Adresse:

___________________

Postnr. og by: ___________________

1.2

Telefon:

___________________

E-mail:

___________________

CPR.nr.:

___________________

Køber:
Navn:

___________________

Adresse:

___________________

Postnr. og by: ___________________

2.

Telefon:

___________________

E-mail:

___________________

CPR.nr.:

___________________

Båden
Bådnavn:

___________________

Hjemhavn:

_________________

Fabrikat:

__________________

Bådtype:

_________________

Model:

__________________

Årgang:

_________________

Længde:

__________________

Bredde:

_________________

Dybdegang:

__________________

Materiale:

_________________

Sejlnr.:

__________________

Byggenr.:

_________________

Reg.nr.:

__________________
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3.

Motoren

3.1

Nuværende motor

3.2

Fabrikat:

__________________

Motortype:

_________________

Motornr.:

__________________

Produktionsår: _________________

Driftstimer:

__________________

Udskiftning, renovation mv.

□ Motoren er udskiftet i år _____________ med fabriksny/renoveret/brugt motor
□ Motoren er ikke blevet udskiftet
4.

Bådtrailer
Fabrikat:

5.

__________________

Registreringsnr.: ________________

Udstyr
Se vedlagte udstyrsliste

6.

Pris og betalingsbetingelser

6.1

Købesummen er inklusiv udstyr, specificeret i bilag __ aftalt til kr. ________________

6.2

Købesummen erlægges som følger:

□ Kontant ved overdragelse
□ Bankcheck udstedt til sælger ved overdragelse
□ Deponering af købesummen på en spærret bankkonto, hvorfra frigivelse sker ved
opfyldelse af deponeringsbetingelserne

□ Andre vilkår: _______________________________________________________
7.

Levering

7.1

Leveringssted: __________________

Leveringsdato: __________________
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Risikoen for båden inklusivt udstyr overgår på dette tidspunkt til køberen.

8.

Sælgers oplysninger

8.1

Sælger har ejet båden i følgende periode: ________________ til ________________

8.2

Har båden tidligere været skadet:

Ja

□

Nej

□

Hvis ja, oplys omfanget af skaden:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8.3

Har båden været grundstødt:

Ja

□

Nej

□

Hvis ja, beskriv nærmere:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

8.4

Er der udført større reparationer på båden:

Ja

□

Nej

□

Hvis ja, oplys omfanget af reparationerne:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8.5

Er skroget helt eller delvist omlakeret (glasfiberbåd):

Ja

□

Nej

□

Hvis ja, oplys tid og sted for omlakeringen:
____________________________________________________________________

8.6

8.7

□

□

Har båden tidligere fået konstateret osmose:
Ja
Nej
Hvis ja, oplys nærmere om tid og sted for behandling:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bådens tidligere anvendelse: Privat

□

Erhverv

□

Hvis erhverv, angiv hvilket: ______________________________________________

9.

Gennemgang af båden

9.1

Er båden blevet besigtiget af en bådsagkyndig:

Ja

□

Nej

□
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Hvis ja, navn på den bådsagkyndige: ______________________
Den bådsagkyndiges rapport vedlægges som bilag nr. ________
9.2

9.3

Køber og Sælger har den __________ gennemgået båden, og i denne forbindelse
blev følgende konstateret:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Er båden blevet undersøgt af Teknologisk Institut el. lign. med henblik på konstatering
af eventuelle osmoseforekomster?
Ja
Nej

□

□

Hvis ja, navn og adresse på undersøgeren: _________________________________
Osmoserapporten vedlægges som bilag nr. ________

10.

Ejendomsforbehold

10.1

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til båden inklusiv udstyr, som specificeret i
bilag ___, indtil den aftalte købesum er betalt. Ejendomsretten til båden overgår til
Køber, når Sælger i enhver henseende er fyldestgjort i henhold til denne købskontrakt.

10.2

Indtil ejendomsretten til båden er overgået til Køber, er Køber ikke berettiget til ved
salg, pantsætning, udlejning eller på anden måde at disponere over båden.

11.

Registrering

11.1

Det er en forudsætning for denne handel, at båden, hvis den er registreret i Dansk
Skibsregister, er registreret i Sælgers navn.

11.2

Såfremt Køber har behov for finansiering, der kræver registrering af pant i Dansk
Skibsregister, forpligter Sælger sig til at indsende udfærdiget skøde samt Registreringsanmeldelse (S1 eller S3) og målebrev til Dansk Skibsregister, vedlagt bankcheck
udstedt af Køber til dækning af registreringsafgift.

11.3

Såfremt Køber ikke har behov for finansiering, der kræver registrering af pant i Dansk
Skibsregister, og derfor ønsker båden, hvis den er registreret, slettet af Dansk Skibsregister, forpligter Sælger sig til at udlevere skøde og nationalitetsbevis til Køber, som
herefter indsender dette til Dansk Skibsregister sammen med Anmeldelse S9.
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12.

Moms

12.1

Sælger er ansvarlig for, at der er betalt moms ved fartøjets bygning/import og eventuelt ved senere reimport til EU efter fartøjets ophold i ikke-EU-lande i mere end 3 år.
Momskvittering dateret den _________ er vedlagt som bilag ___.

13.

Forsikring
Båden holdes fuldt ansvars- og kaskoforsikret af Sælger indtil endelig overdragelse
ved afregning af købesummen har fundet sted.
Overtages bådens forsikring (med forbehold for selskabets godkendelse) Ja

□

Nej

□

Vilkår i forsikringen kan variere afhængigt af bl.a. havn, duelighedsbevis eller Købers
tidligere skader.

14.

Tvister
Enhver tvist vedrørende denne aftale skal afgøres efter dansk materiel ret og ved
dansk værneting.

15.

Bilag
Bilag nr. ___: Udstyrsliste (underskrevet af køber og sælger)
Bilag nr. ___: Momskvittering
Bilag nr. ___: Ekstra udstyrsliste
Bilag nr. ___: Bådens instruktionsbøger
Bilag nr. ___: Gamle kvitteringer
Bilag nr. ___: Tidligere salgsaftaler
Bilag nr. ___: Osmoserapport
Bilag nr. ___: Bådsagkyndigs rapport
Bilag nr. ___: _________________

16.

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

□
□
□
□
□
□
□
□

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

□
□
□
□
□
□
□
□

Erklæringer

16.1
Sælger erklærer
•
at være eneejer af båden
•
at båden er fri for restgæld og andre hæftelser
•
at båden, sælger bekendt, ikke lider af skjulte fejl og mangler
•
at båden er i behørig og sødygtig stand

6
8343457.1

16.2

Køber og Sælger erklærer ikke at være forhandlere af lystbåde, bådmotorer eller bådudstyr, at have modtaget en genpart af denne kontrakt samt at være myndige.

16.3

Sælger erklærer hermed ved sin underskrift at have overdraget båden på denne
købskontrakts vilkår til Køber, som ved sin underskrift erklærer at have modtaget lystbåden den

Dato:______

Sted: ___________

_____________________________
Sælgers underskrift

Dato:_______

Sted: ___________

________________________________
Købers underskrift

Til vitterlighed for sælger
Navn: ________________________

Navn:_________________________

Adresse: ______________________

Adresse:_______________________
Navn:_________________________

_____________________________
Underskrift

______________________________
Underskrift

Til vitterlighed for køber

Navn: ________________________

Navn:_________________________

Adresse: ______________________

Adresse:_______________________
Navn:_________________________

_____________________________
Underskrift

______________________________
Underskrift
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