Gode råd til køber og sælger
Indgå altid skriftlige aftaler
Specificer det solgte i aftalen: Med stelnummer,
motornummer, udstyr osv.

Sikker handel
med landbrugsmaskiner

Indhent kopi af registreringsattest (hvis handlen
vedrører indregistrerede køretøjer, m.v.)
Bed om at se den originale købekontrakt ved handel
med brugte maskiner
Tjek i personbogen for eventuelt pant i aktiv
Indhent evt. en revisorerklæring på, at der ikke er
pant eller ejendomsforbehold
Kopi af original faktura
Få sælgergaranti for at det solgte er ubehæftet
Kend din køber / sælger. Spørg inden du handler
Få rådgivning ved større / komplekse maskinhandler
- det kan betale sig !
Denne folder er udarbejdet i samarbejde mellem:

Uanset om du er professionel maskinhandler eller køber af
en landbrugsmaskine, er det vigtigt at være opmærksom på,
hvordan du bedst muligt sikrer din retsstilling i forbindelse
med indgåelse af en maskinhandel.

Går køber f.eks. konkurs eller videresælger maskinen inden købesummen er
betalt, kan det koste dig endog meget
store beløb, såfremt du ikke har indgået
en gyldig og klar aftale om ejendomsforbehold.
Viser det sig, at den maskine, du har købt,
er leaset, behæftet med ejendomsforbe-

Når du sælger:
Ejendomsforbeholdet er kun gyldigt, såfremt:
1. Det er aftalt senest ved overgivelsen af
det solgte til køber.
2. Det samlede beløb, der skal betales
overstiger 2.000 kr.
3. Kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb og
4. Sælgeren ved overgivelsen af det købte
er fyldestgjort for mindst 20 pct. af kontantprisen (gælder i forbrugerkøb).
”Overgivelsen af det solgte” skal tages bogstaveligt. Dog er køb på prøve først at regne
som en overdragelse i køberetlig forstand,
når køber beslutter sig for at købe maskinen,
og der indgås en aftale herom med sælger.
Er du som sælger i tvivl om hvorvidt køber
handler som led i sit erhverv eller som
forbruger, bør du forlange en udbetaling
på min. 20% af købsprisen, senest ved
overgivelsen af det solgte.
Aftalen om ejendomsforbehold skal være
skriftlig og klar. Kun skriftlige aftaler om
ejendomsforbehold kan danne grundlag
for en umiddelbar tilbagetagelsesforretning med fogedrettens hjælp.
Endvidere skal den solgte maskine altid
være specificeret i aftalen med angivelse

hold eller pant, kan du risikere at skulle
aflevere maskinen tilbage til den oprindelige ejer / sælger eller panthaver.
Salg / køb af maskiner sker ofte med ejendomsforbehold. I det følgende har vi samlet en række ”advarselslamper” og forhold,
du som sælger – henholdsvis køber – bør
være opmærksom på.
af mærke, farve, årgang, stelnummer,
motornummer. I modsat fald kan du som
sælger f.eks. ikke kræve den solgte maskine udleveret fra købers konkursbo. Er
ejendomsforbeholdet ikke gyldigt, har du
reelt kun et misligholdt lånedokument!
Sælger du til en køber, om hvem du ved, at
han erhvervsmæssigt eller af og til handler
med maskiner (forhandlergrundsætning), så
mister du som hovedregel dit ejendomsforbehold, såfremt han videresælger maskinen
til en ny køber, der ikke ved eller burde vide,
at der er ejendomsforbehold i maskinen.
En brugt maskine, f.eks. en traktor, der tages
i bytte, kan være omfattet af købers virksomhedspant. Derfor er det klogt også at efterse
personbogen. Personbogen er et landsdækkende centralt register, hvor bl.a. rettigheder
over andet løsøre end biler registreres.
Se mere om personbogen på www.tinglysning.dk.
Vær tillige opmærksom på, om købers overdragelse af en brugt byttemaskine sker som
led i udskillelse ifølge regelmæssig drift, f.eks.
fordi udtjente / slidte maskiner skal udskiftes
med nye. Er dette ikke tilfældet, og burde du
vide dette, vil den, der har pant i den brugte
maskine, kunne kræve denne udleveret.
Endvidere bør du bede om at se den originale købekontrakt på den brugte byttemaskine.

Når du køber:
Som køber af en maskine skal du være
sikker på, at den, der sælger dig
maskinen, rent faktisk også
ejer den, uden at andre tillige
har rettigheder over maskinen, f.eks. i form af pant eller
ejendomsforbehold.
Køber du maskinen af en
professionel maskinhandler, vil
aftalen oftest være indgået ved
anvendelse af Dansk Maskinhandlerforenings standardkøbekontrakt.
Ved anvendelse af standardkøbekontrakten skriver du bl.a. under på, at du
ikke må sælge, pantsætte eller i øvrigt
disponere over den solgte maskine så
længe købesummen ikke er fuldt betalt.
Giver du en brugt maskine i bytte som led
i handlen, skriver du endvidere under på
– og indestår for - at den brugte maskine
er ubehæftet, dvs. at der ikke er pant eller
ejendomsforbehold i denne.
Læs aftalen og de tilhørende salgs- og
leveringsbestemmelser grundigt igennem.
Stil spørgsmål om nødvendigt.
Køber du en brugt maskine, bør du få
sælgers udtrykkelige, skriftlige garanti for,
at der ikke er pant eller ejendomsforbehold
i maskinen. Sælger skal skriftligt erklære,
at den solgte maskine ”sælges ubehæftet
og fri for restgæld”.

andet køretøj, der registreres i bilbogen.
Samt efterse personbogen, såfremt du
f.eks. køber en brugt traktor eller en
maskine, der ikke registreres i bilbogen.
Se mere om bil- og personbogen på www.
tinglysning.dk.

Ved køb af brugte maskiner bør du endvidere bede om at se sælgers originalfaktura
på maskinen samt registreringsattesten.

Er sælger ikke en professionel maskinhandler, der anvender Dansk Maskinhandlerforenings standardkøbekontrakt, bør du
være ekstra opmærksom på at få lavet en
skriftlig og juridisk holdbar købekontrakt.
En maskinhandel, der alene gennemføres
ved ”et håndslag” eller en mundtlig aftale,
kan blive meget dyr for dig !

Vil du være helt sikker på, at der ikke er
pant i den maskine / det køretøj, du køber,
kan du tillige efterse bilbogen, såfremt
du køber et motorkøretøj, lastbil, eller

