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Kjøpekontrakt 
Selger:  

Navn   P.nr.   

Adr:   Tlf nr.   

Poststed:   

Kjøper:  

Navn   P.nr.   

Adr:   Tlf nr.   

Poststed:   

 

Båtnavn: …………………………………….. 

Byggeår: ……………………….. Båtbygger: …………………………………..………. 

Lengde: ………………….…….. Bredde: ………….………. 

Småbåtreg. nr……………………….. Seilnr: ………….……….   

Kjenningssignal Skipsregisteret /VHF:  ……………  

Selger skjøter og overdrar herved båten til kjøper til omforenet pris: 

kr. …………………….. 

 

1. Båten selges “i den stand den er”.  

a. Det henvises til Kjøpsloven og spesielt til: 
 § 19.1. Ting solgt « som den er ».  

Selv om tingen er solgt « som den er » eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når:  

a. tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas 

å ha innvirket på kjøpet. 

b. selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte 

kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på 

kjøpet, eller 

c. tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og 

forholdene ellers. 

 § 19.2. Auksjonssalg: Selges brukte ting på auksjon gjelder reglene i første ledd tilsvarende så langt de passer 

 § 32.2. Reklamasjon: Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere 

gjøre mangelen gjeldende. 

b. Skulle partene bli enige om heving av kjøpet etter overlevering, plikter kjøper å levere båten 

kostnadsfritt tilbake til selger i den stand den ble overtatt. 

 

2. Kjøper har besiktiget båten men egen eller ekstern fagkompetanse adekvat for angjeldende båttype.  

Kjøper er kjent med båtens tilstand og ev. mangler som forevist av selger. 

a. I vedlegg beskriver selger ev. feil og mangler.  

 Dette signeres av begge parter med et eksemplar til hver. 

b. Hvis båten ikke er besiktiget under vann, tas det forbehold om at det ikke avdekkes unevnte feil eller 

alvorlige mangler ved slippsetting. 

 Hvis kjøpet heves pga. ovennevnte mangler, skal ev. forskudd returneres uavkortet til kjøper. 

 

3. Alt utstyr som er forevist om bord, beskrevet i ev. annonse, salgsprospekt, el.l, følger med ved salget.  

 Kopi av ovenstående med ev. tilføyelser signeres av begge parter med et eksemplar til hver. 

 

4. Selger garanterer fartøyet fritt for heftelser av enhver art. 

a. Krav mot fartøyet som er oppstått før overdragelsen, plikter selger å dekke fullt ut.  

Ev. heftelser på båten skal være slettet før overdragelse. 

b. Selger fremlegger utskrift fra løsøreregisteret. 

c. Selger fremlegger utskrift fra skipsregisteret hvis båten er registrert der. 
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5. Betaling: 

a. Kjøpesummen overdras til selgers konto nr ……………..……… på følgende måte: 

1. Forskudd ved aksept av handel kr. ………..……. innen …………….. 

2. Resten kr. ………………. kontant innen overlevering og/eller innen …………... 

b. Hvis kjøper ikke overholder tidsfrist for betaling av forskudd, er selger løst fra denne kontrakt på 

forskudds forfallsdato.  

c. Hvis selger skal utføre utbedringer på båten, fremskaffe utstyr el lignende, skal selger skriftlig bekrefte 

at dette er utført innen restbetaling overføres. 

d. Hvis kjøper ikke overholder tidsfrist for restbetaling, er selger løst fra denne kontrakt på restbetalings 

forfallsdato. 

 Kjøper må da svare erstatning kr ………….for omgjøring av handelen, samt ev. andre utgifter 

påløpt i påvente av betaling/overdragelse. Dette trekkes ifra ved tilbakebetaling av forskuddet. 

e. Eiendomsretten til båten er hos selger inntil hele kjøpesummen er betalt. 

 

6. Signering og overlevering: 

a. Denne kontrakt, og ev. vedlegg, signeres av begge parter i 2 eksemplarer, et eksemplar til hver.  

 Hvis signering gjøres pr post, sender selger 2 eksemplarer av signert kontrakt og ev vedlegg til 

kjøpers postadresse. Kjøper returnerer et eksemplar av hver etter å ha påført sitt personnummer på 

kontrakten og signert kontrakt og ev. vedlegg.  

b. Etter mottatt signerte papirer betaler kjøper forskudd innen forfallsdato for forskudd. 

 

7. Skipsskjøte for eierskifte i skipsregisteret utfylles og signeres av selger og av 2 personer som bevitnelse. 

a. Skipsskjøtet sendes skipsregisteret når betaling er utført. 

b. Hvis overlevering skjer før fullstendig betaling er endelig overført, overlates skipsskjøtet til selgers 

bank eller annen 3djepart som selger og kjøper enes om. Banken eller den avtalte 3djepart sender 

skipsskjøtet til skipsregisteret når betaling er bekreftet mottatt. 

 

8. Ved oppfyllelse av kontrakten/overlevering, overtar kjøper alle forpliktelser med båten,  

herunder også forsikring.  

 Selger skal også holde båten forsikret inntil overlevering er foretatt. 

 

9. Overlevering: 

a. Overdragelse av båten og ev. overlevering av skipsskjøte skjer når selger har mottatt fullt oppgjør og 

signerte papirer. Overleveringsdato: ……………………… 

b. Hvis kjøper ikke har mulighet til å hente båten etter avsluttet oppgjør, plikter selger å ta vare på båten 

for kjøpers regning.  

 Hvis selger ikke ønsker å ta vare på båten etter fullført overdragelse, må han skriftlig gjøre kjøper 

oppmerksom på dette med minst to uker varsel. 

 

 

Selger: Sted/dato ………………………… Kjøper: Sted/dato ………………..……… 

 

.............................…………………………. ...........................……..………………….. 

Sign Sign 

 

Vedlegg (signeres av begge parter)    

  

   


