KØBSAFTALE
HANDEL MELLEM PRIVATE MED BRUGT BÅD

A d v o k a t M i c h a e l Ch r i s t e ns e n
Nivå Strandpark 21
Nivå Havn
2990 Nivå
WWW.MHCLAW.DK

Mob:
cvr-nr.

+45 51 89 92 41
30453816

20. februar 2017

Sælger:
Navn:
Adresse:
Cpr. nr.:
e-mail:
og
Køber:
Navn:
Adresse:
Cpr. nr.
e-mail:

har d.d. indgået aftale om handel af følgende:
Båden:
Bådens navn:
Hjemhavn:
Fabrikat/Bådtype/Model:
Årgang:
Længde/Bredde/Dybgang:
Materiale/Sejlnr./Byggenr.
Reg.nr.
Motor:
Fabrikat/model:
Motornr./årgang:
Driftstimer:
Motor udskiftet år/original motor

J.nr. 10000

Medfølgende udstyr:
Bådtrailer/Vinterstativ:
Sejl:
Andet udstyr:

Dansk Skibsregister:
Reg.nr. i Dansk Skibsregister
Skal båden anmeldes eller afmeldes i registeret?

JA/NEJ

For hvis regning sker anmeldelse/afmelding?

SÆLGER/KØBER

Pris og betingelser:
Købesummen inkl. udstyr jf. ovenfor og evt. bilag er aftalt til

Kr.

Købesummen erlægges på følgende måde:
Kontant forud for overtagelse

Kr.

Kontant ved overtagelse

Kr.

Deponering af købesum på spærret konto eller hos advokat

Kr.

Andre vilkår

Kr.

I alt

Kr.

Sælger indestår for at der er betalt moms
Momskvittering vedlægges
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til båden inkl. alt udstyr indtil den aftalte købesum er
betalt fuldt ud. Indtil ejendomsretten til båden er overgået til køber, må køber ikke råde eller
disponere over båden hverken ved salg, pantsætning, udlejning, ombygning eller lignende.
Sælger holder båden fuldt ansvars/kaskoforsikret indtil båden er overdraget og den fulde købesum er betalt.
Levering
Båden leveres den

på følgende sted:

Risiko for båden og alt medfølgende udstyr overgår fra sælger til køber ved levering.
Andre oplysninger
Særlige oplysninger om ejerperiode, om båden har været anvendt privat eller i charter, om
tidligere skader, grundstødning, osmose, reparationer m.v. anføres her.

2.

Gennemgang af båden:
Notater fra parternes fælles gennemgang af båden noteres her:

Evt. navn på særlig bådsagkyndig som har gennemgået båden:
Rapport vedlægges købsaftalen
Erklæringer:
Sælger erklærer at være eneejer af båden, at båden er fri for gæld og hæftelser, at båden
sælger bekendt ikke lider af skjulte fejl eller mangler samt at båden er i behørig og sødygtig
tilstand.
Køber erklærer at have gennemgået båden, at evt. fejl og mangler er anført ovenfor, og at
båden er købt som beset.
Kopi af kørekort/pas etc. for køber og sælger vedlægges købsaftalen.

Dato/Sted

Dato/Sted

Underskrift Sælger

Underskrift køber

Til vitterlighed for sælger:

Til vitterlighed for køber:

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Underskrift

Underskrift

Navn

Navn

Adresse

Adresse

Underskrift

Underskrift

3.

