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

 

   
Kjøpers fornavn og etternavn  Personnummer  

       
Telefon, privat  Telefon, arbeid  E-postadresse 

   
Adresse  Kontonummer 1) 

   
Postnummer   Poststed 

   

Jeg byr herved følgende for å kjøpe følgende andeler hos Hesteeiere.no 2) 

 

I 
Antall        Hestens navn                                           Pris. pr. andel             Totalpris (kjøpesum) 

NB! Hesten er delt i 20 andeler. Maks. antall andeler som kan kjøpes pr. person/juridisk enhet er 

25%. Hver andelshest må bestå av minimum 4 andelseiere. 

 

Budet er bindende og gyldig til anbudstidens sluttdato. Kjøpesum samt registreringsavgift til 

Hesteeiere.no vil være tilgjengelig på angitte kontonummer 1) fra og med i dag og ut anbudstiden. 

I tillegg til kjøpesummen, vil kjøper bli belastet med en registreringsavgift på 250,-. Jeg aksepterer at 

Hesteeiere.no kan innhente kredittopplysninger om meg.  

NB! Kravet om registreringsavgift på 250,- kroner vil bortfalle dersom du tidligere er registrert som 

hesteeier hos Hesteeiere.no. 

 

Øvrige betingelser 

Om budets varighet 

Budet er bindende til og med anbudstidens sluttdato. Dog vil handelen forsøkes avsluttet så fort 

dette er mulig i henhold til salgsoppdragets spesifikasjoner. 

Ansvarsbegrensning for hestens helse 

Hesteeiere.no formidler ovennevnte andel(er) på vegne av tredjepart. Budgiver aksepterer at 

andelen(e) i respektive hest kjøpes uten at Hesteeiere.no har noe ansvar for hestens helse eller 

funksjonsduglighet. 

Godkjenning av avtalevilkårene 

Jeg godkjenner avtalevilkårene som gjelder for hesteeiere.no AS. Disse er gjengitt på 

www.hesteeiere.no/vilkaar.pdf 

Samtykke 

Jeg samtykker i at Hesteeiere.no med samarbeidende selskap kan kontakte meg pr. e-post eller SMS 

i forbindelse med markedsføring eller med annen type informasjon. 

E-post/Internett 

Jeg er klar over og aksepterer at all kommunikasjon mellom Hesteeiere.no og meg selv, vil skje via 

internett og/eller e-post.  

Ved behov for ytterligere innskudd av andelseier 

I henhold til avtalevilkårene forplikter jeg meg til å innbetale ytterligere innskudd for min(e) andel(er) 

dersom dette er påkrevet. Jeg er også klar over at samtlige av mine andeler er pantsatt som 

sikkerhet for alle krav som Hesteeiere.no måtte ha mot meg. Om jeg ikke betaler inn i henhold til 

mine forpliktelser, er jeg klar over at Hesteeiere.no vil iverksette tvangsinndrivelse av kravet i henhold 

til pkt. 9. i avtalevilkårene. 

Fullmakt 

Jeg gir også Hesteeiere.no i oppdrag (og fullmakt til) å etablere en avtalegiroordning i forbindelse 

med mine fremtidige forpliktelser, og jeg forplikter meg herved til å ha de nødvendige likvider 

tilgjengelig på den tilknyttede konto. Se for øvrig punkt 1 nedenfor.  

 

 Komnes Brazze   

http://www.hesteeiere.no/vilkaar.pdf
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 Polisenummer 

Sted/dato – Signatur kjøper (Kopi av gyldig legitimasjon må vedlegges) 

 

 

 

  

  Dato 

OPPLYSNINGER OM UTFYLLINGEN AV SKJEMA FOR KJØPETILBUD 
 

 

1. Alle andelseiere hos Hesteeiere.no må være myndige og ha en egen konto i en norsk 

bank som kan tilknyttes avtalegirosystemet. På denne konto må innehaver sørge for at 

de nødvendige midler er tilgjengelig for å betale for dennes innkjøp av andel(er) og for 

de månedlige debiteringene. Den månedlige debiteringen forfaller ved månedsskifte og 

gjelder for den forutgående måneden. Normalt skjer trekket fra denne kontoen mellom 

den 10. og den 12. i hver måned. Det månedlige regnskapet med dertil informasjon til PS* 

for hver hest presenteres den enkelte andelseier via e-post. 

 

2. Ved kjøp 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 eventuelle gjenværende gjeld som er annonsert for selger 

på tidligere månedsavregninger.  

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.  

 

NB! Hesteeiere.no forbeholder seg retten til å avvise ethvert kjøpetilbud på grunn av, men ikke 

begrenset til f.eks. manglende kredittverdighet, dokumentasjon, feil utfylt skjema etc.  

 

*PS er en forkortelse for det stallpseudonymet som blir etablert for hver hest som drives av 

Hesteeiere.no. Se for øvrig avtalevilkårene. 


