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1. Parterne 
 
Imellem  
 
Hesteejer 1:............................................................................................................................... 
(Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 
 
og 
 
Hesteejer 2:............................................................................................................................... 
(Navn, adresse, telefonnumre) 
 
er dags dato indgået følgende aftale om sameje af 
 
Hesten:....................................................................................................................................... 
(Navn, registreringsnummer, køn og fødselsdato) 
 
 
2. Værdi og fordeling 
 
Hesten er den ............................................. købt for ............................................................ kr. 
 
 
3. Ikrafttræden 
 
Denne aftale om sameje af ovennævnte hest træder i kraft fra den .......................................... 
 
 
4. Hestens anvendelse og pleje 
 
Det er aftalt, at vi hver især må anvende hesten til:  
 
.................................................................................................................................................... 
(Konkurrenceridning, skovtursridning, avl, andet) 
 
Følgende er aftalt vedrørende hestens opstaldning, fodring, pleje mm: 
 
.................................................................................................................................................... 
(Her kan blandt andet anføres krav til og fordeling af praktiske opgaver) 
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5. Beslutninger om hesten 
 
Vi skal være enige om alle væsentlige forhold vedrørende hesten, medmindre der er tale om 
akutte forhold, der ikke kan afvente den andens accept. 
(Eks. tilkaldelse af dyrlæge, beslutning om akut behandling og lignende) 
 
 
6. Hesteejernes betalingsforpligtelser 
 
Hesteejerne er forpligtet til at afholde alle udgifter på hestens opstaldning, foder, pleje, smed, 
dyrlæge mm i forholdet 
 
.................................................................................................................................................... 
(Eksempelvis 50/50) 
 
og hæfter solidarisk overfor tredjemand for beløbenes betaling. 
 
Af praktiske årsager har vi aftalt, at hesteejer 2 betaler sin andel af udgifterne til hesteejer 1 i 
så god tid, at hesteejer 1 kan betale alle regninger vedrørende hesten (opstaldning, foder, 
dyrlæge, smed, mm) rettidigt. 
 
Følgende udgifter forventer vi på hesten: 
(skøn) 
 
Opstaldning:    .......................................................... kr. 
Foder:    .......................................................... kr.  
Smed:    .......................................................... kr. 
Vaccination og ormekur:   .......................................................... kr. 
Forsikring:    .......................................................... kr.  
Andet:    .......................................................... kr. 
 
 
7. Forsikring 
 
Vi er hver især forpligtede til at tegne obligatorisk ansvarsforsikring for det ansvar, man kan 
ifalde som hesteejer. 
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8. Sygdom/skade på hesten 
 
Vi er forpligtet til at sørge for, at hesten ikke lider overlast, og at den i øvrigt bliver passet, 
plejet og redet forsvarligt og under hensyntagen til hestens tarv. 
 
Vi er hver især erstatningspligtige overfor den anden ejer efter dansk rets almindelige regler, 
hvis hesten kommer til skade som følge af vores groft uagtsomme handlinger eller 
undladelser.  
 
I tilfælde af, at hesten virker syg/er kommet til skade, er vi hver især forpligtede til straks at 
forsøge at komme i kontakt med den anden ejer via ovennævnte telefonnumre og efter 
omstændighederne at tilkalde en dyrlæge. 
 
Vi er enige om at følgende dyrlæge/hestehospital, medmindre andet er nødvendigt i 
situationen: 
 
.................................................................................................................................................... 
(Navn, adresse, telefonnummer). 
 
 
9. Part på/udlån af hesten 
 
Ingen af os er berettiget til at låne/leje eller på anden måde at overlade hesten i andres 
varetægt uden udtrykkelig, skriftlig aftale herom med den anden ejer. 
 
 
10. Varsling af ændringer 
 
Eventuelle forslag til ændringer til nærværende kontrakt skal varsles med minimum to 
måneders varsel til den første i en måned. 
 
Er vi ikke enige om ændringsforslaget, er det denne aftale, der fortsat gælder. 
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11. Opsigelse 
 
Nærværende kontrakt løber på ubestemt tid og kan opsiges med en opsigelsesfrist på to 
måneders varsel til en måneds udgang fra begge parters side. Opsigelsen skal være skriftlig. 
 
En opsigelse af kontrakten indebærer, at samejet om hesten skal bringes til ophør, og at 
hesten enten skal overtages af den ene eller den anden af os. Hvis ingen af os ønsker at 
købe den anden ud, skal hesten sælges til tredjemand.  
 
Såfremt en af os ønsker at sælge sin del af hesten, har den anden forkøbsret og skal 
tilbydes denne del til følgende pris:  
 
............................................................... kr. 
(Fast aftalt beløb, markedsværdi per opsigelsesdato eller andet) 
 
Såfremt en af os ønsker at beholde hesten og købe den anden ud, og den anden vil sælge, 
kan den købende erhverve den andens del for: 
 
............................................................... kr. 
(Fast aftalt beløb, markedsværdi per opsigelsesdato eller andet) 
 
Såfremt vi begge ønsker at beholde hesten, men ikke i fællesskab, er det aftalt, at den, der 
byder og betaler højest for den andens del, kan overtage hesten. 
 
Såfremt ingen af os ønsker at overtage hesten, skal den sættes til salg, og vi er hver især 
forpligtede til at forsøge at få hesten solgt bedst muligt indenfor kortest mulig tid og i alt fald 
inden 3 måneder. Vi skal være enige om vilkårene for salget til tredjemand. Er hesten ikke 
solgt inden 3 måneder, skal den sælges til en hestehandler. 
 
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. 
 
Vi er enige om, at vi blandt andet betragter forsinkelse med betaling fra hinandens side som 
værende væsentlig misligholdelse, når der er gået 14 dage over forfaldstid, og den anden er 
derfor i sådanne tilfælde berettiget til omgående at ophæve kontrakten. Den, der har  
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misligholdt kontrakten, er forpligtet til at sælge sin del til den anden, hvis denne ønsker at 
overtage hele hesten. 
 
 
12. Registrering 
 
Vi er begge registrerede som ejere af hesten. 
(Ejercertifikat, landscentret, mm.) 
 
 
13. Særlige vilkår 
 
For denne kontrakt gælder i øvrigt følgende særlige vilkår:.......................................................  
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 
14. Parternes underskrift 
 
Ejer 1........................................................................................................................................... 
(Husk dato) 
 
Ejer 2........................................................................................................................................... 
(Husk dato) 
 
 
(Er en af parterne under 18 år, skal kontrakten underskrives af forældre eller lovlig værge) 


