Købsaftale for brugte bade

1. Kontraktlige parter
Sælger

Køber

Efternavn / fornavn

Efternavn / fornavn

Gade / Nr.

Gade / Nr.

Postnummer / By

Postnummer / By

Fødselsdato

Fødselsdato

Telefonnummer (med landekode)

Telefonnummer (med landekode)

2. Aftalens genstand
Salgsgenstand

Navn på båd

Producent / Skibsværft

Model / Type

Konstruktionsnummer / Skrog ID-nr.

Sejl nr.

Bygge dato / By

Længde

Bredde

Dybde

Motorfabrikant / Type

Efekt (hk/kW)

Motornummer(r)

Motortimer

3. Udstyrsliste / Dokumenter
Følgende dokumenter er en integreret del af kontrakten og er vedlagt:
Udstyrsliste

CE-overensstemmelsescertifkat

Original faktura (momscertifkat)

Denne kontraktskabelon er tilgængelig til download på: www.boat24.com/downloads
BEMÆRK: Følgende kontrakttekster er en skabelon. De er omhyggeligt forberedt, men de garanterer ikke juridisk gyldighed. De er kun tænkt som en vejledning og
formuleringshjælp; det er stadig nødvendigt for brugeren at foretage en omhyggelig vurdering af den relevante juridiske situation. Udbyderen af disse skabeloner
patager sig saledes intet ansvar for eventuelle deraf følgende virkninger pa parternes retsstilling. © Marine Classifed Media AG
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4. Salgspris
Købspris / Valuta

med bogstaver
betalt moms

Udbetaling på (dato)

Betalingsmetode

Betaling gennemført (dato)

Betalingsmetode

5. Overdragelse
Fartøjet bliver først købers ejendom, når den fulde pris er betalt.
Overdragelsen fnder sted på (dato)

Sted (sted / land)

frit land

frit vand

6. Garanti
6.1. Fartøjet sælges under udelukkelse af ansvar for materialefejl. Denne undtagelse gælder ikke for erstatningskrav, der
hidrører fra ansvar for materielle mangler, der er begrundet i groft uagtsom eller forsætlig misligholdelse af pligter fra
sælgers eller sælgers stedfortrædere samt skade på liv, lemmer og helbred. Eventuelle resterende krav mod tredjemand som
følge af ansvar for materialefejl skal overdrages til køber.
6.2. Sælger bekræfter, at han er den eneste ejer af fartøjet, og at fartøjet ikke er underlagt nogen tredjeparts rettigheder.
Efter fuld betaling og/eller overdragelse af skibet skal sælgeren give køberen alle relevante papirer og instruktioner
vedrørende skibet (hvis de er tilgængelige).

7. Værneting og gældende lov
Jurisdiktionstedet er (sted / land)

Værneting er (land)

Sælger

Køber

Sted / dato

Underskrift

Sted / dato

Underskrift
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