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Købelov og 
kontrakter
V/CAMILLA SCHARFF

Velkommen!

 Hvordan foregår det her onlinemøde?

 Alle mikrofoner slås fra under mødet (undtagen min … )

 Brug chatten hvis du har et spørgsmål – skriv evt. hele spørgsmålet, hvis det er kort, 
ellers skriv dit navn og gerne emnet, spørgsmålet vedrører

 Når der er et naturligt ophold/emneskift, gennemgår jeg de spørgsmål der måtte være 
kommet fra jer om det relevante emne, hvis de ikke er blevet besvaret undervejs

 Der er en tisse-/hent-kaffe-pause undervejs

 Til sidst samler vi op og hvis der er flere spørgsmål, tager vi dem der.
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Kort præsentation af mig …

 Camilla, 47 år gammel, havde Burmeser som barn

 Første egen racekat i 1992, først en Abyssinier – derefter en Burmeser

 Startede som udstiller i 1993

 Stamnavn registreret i 1994, første kuld født i februar 1995 – det sidste for ca. 13 
år siden

 Har været ejet af Burmeser, Abyssinier, Maine Coon og Devon Rex gennem årene

 Aktiv i klubregi stort set fra starten – først i BB-klubben, så i Racekatten og senest 
i Felis Danica. Underviser på FD’s Opdrætteruddannelse blandt andet i kontrakter

Program

 Disclaimer …
 Love og regler

 Aftalelov

 Købelov

 FIFes regler

 Kontrakter
 FD’s standardkontrakt

 Gode råd

 Hvor kan jeg lære mere?
 Spørgsmål
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Disclaimer …

Jeg er IKKE jurist, men har godt nok læst jura ‘for 100 år siden’ - jeg har arbejdet 
med lejeret, erhvervslejeret og foreningsret i mere end 25 år, og har undervist 
med jurister i købelov/aftalelov og kontrakter de seneste 15 år.

Jura er ikke en eksakt videnskab med et facit, derfor hverken kan eller vil jeg give 
endegyldige svar på spørgsmål om en klausul i en kontrakt vil holde i retten eller 
lignende.

Love og regler

 Aftaleloven

 Fri aftaleret, ‘urimelige vilkår’

 Hvordan indgås en aftale

 Købeloven

 3 typer køb (forbrugerkøb, handelskøb, civilkøb)

 Forbrugerkøbelov = beskyttelseslov

 FIFes og Felis Danicas regler

 Aftaler skal være skriftlige!
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Aftaleloven

 Indgåelse af aftale
 Hovedregel: der kan frit indgås bindende aftaler mellem 2 ligeværdige parter

 Hvis der tale om en forbrugeraftale (aftale mellem en ‘erhvervsdrivende’ og en 
forbruger) kan urimelige vilkår tilsidesættes

 Tvivl om forståelse af indhold skal fortolkes til forbrugerens fordel

 Aftale indgås ved at en part afgiver tilbud og en anden part accepterer tilbuddet
 Ikke krav om skriftlighed – mundtlig aftale er lige så god som skriftlig, i henhold til 

Aftaleloven, men meget svær at bevise

 PAS PÅ med jokes om ‘Du kan få den for en 5’er, vil du købe den …?’ – husk at aftaler 
er bindende!

Købeloven

 Typer af køb

 Civilkøb – handel mellem to private, som begge handler uden for deres erhverv

 Handelskøb – handel mellem to erhvervsdrivende (fx når to opdrættere handler)

 Forbrugerkøb – handel mellem en privat og en erhvervsdrivende

 Hvornår er man ‘erhvervsdrivende’

 Det har ikke umiddelbart noget at gøre med cvr-nummer og momspligt, det er 
hvordan det virker udadtil for køber

 Professionelt materiale mv. = erhvervsdrivende – modsat den rundstrikkede killing 
som hentes for 100 kr. et sted i nabolaget
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Købeloven

 Købeloven er ligeglad med arten af varen – der er ingen følelser i loven

 Salg fra opdrætter til privat er forbrugerkøb

 Det første kuld, måske de to første kuld, kan muligvis gå ind under civilkøb, men …

 Hjemmeside/FB-side, standardkontrakt, medfølgende udstyr mv. – taler for at være 
erhvervsdrivende

 Forbrugere er særligt beskyttede

 2 års reklamationsret ved fejl og mangler

 Det første halve år skal sælger bevise at fejlen/manglen IKKE var tilstede ved overdragelsen

 Efterfølgende skal køber bevise at fejlen/manglen VAR tilstede ved overdragelsen

Købeloven

 Køber kan bestemme hvad der skal ske, hvis der er en fejl eller mangel –
returnering (ophævelse af køb) eller afslag.
Reparation (afhjælpning) er som udgangspunkt kun mulig hvis vi taler dækning af 
dyrlægeregning

 Sælger har loyal oplysningspligt over for køber og skal – selvfølgelig – gøre 
opmærksom på eventuelle fejl/mangler, dermed bortfalder købers 
reklamationsret (for den/de pågældende fejl/mangler)
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Købeloven

 Køber har kun fortrydelsesret hvis sælger giver det – der er ingen lovsikret ret til 
at kunne fortryde (med mindre der er tale om onlinehandel, der gælder særlige 
regler om 14 dages fortrydelsesret)

 ‘Købt som beset’ er ugyldigt! Glem det!

 Køber kan klage til Forbrugerklagenævnet, hvis sælger og køber ikke finder en 
løsning, som køber er tilfreds med

 Husk – det er en beskyttelseslov! Det er som udgangspunkt altid ‘den store, 
stygge sælger’ mod ‘den lille, naive køber’

FIFes regler

 Avls- og registeringsreglerne § 2, 3, 1 Aftaler

Enhver aftale eller begrænsning for købere af killinger eller brugere af 
avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige

Altså, lav en kontrakt ALTID … 

 Kontrakter kan være Felis Danicas standardkontrakter eller egne kontrakter – der 
er ingen regler om, at det er Felis Danicas købsaftale der skal bruges.

 Der er ingen krav til indholdet af en aftale – den kan være MEGET kort og blot 
indeholde informationer om sælger, køber, kat og pris
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Kontrakter

 Felis Danica har lavet en standardkontrakt, som alle medlemmer af 
hovedklubberne er velkomne til at bruge

 Der er ikke krav om brug af Felis Danicas kontrakt – man kan sagtens lave sin egen

 Men …

Kontrakter –
OBS på Felin Coronavirus

 I Felis Danicas kontrakt er der indsat følgende:

Sælger oplyser hermed, at det må forventes, at den solgte kat er positiv for 
Felin Coronavirus. 
Felin Coronavirus er en almindeligt forekommende virus hos katte, der ikke 
sædvanligvis giver anledning til bekymringer. Katten er prissat herefter. 

Efter dommen i sagen om salg af to katte fra samme sælger, den ene desværre 
blev aflivet af FIP – den anden fejler umiddelbart intet, hvor sælger blev dømt til at 
erstatte begge katte, da Felin Coronavirus blev vurderet til at være en mangel som 
var tilstede på overdragelsestidspunktet, er det ENDNU MERE vigtigt at denne 
klausul står i kontrakten!
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Gode råd til kontrakter

 Keep
It
Simple

 Skriv i et sprog der er til at forstå, lad være med at bruge ‘jura-sprog’ eller 
fremmedord, som du skal bruge krudt på at forklare køberne. Du virker ikke mere klog 
fordi du skriver lange ord 

 Gør det kort! Du kan alligevel ikke bestemme alt når du har solgt killingen – så er det 
nemlig ikke din længere

 Hvis der er stillet krav skal der være en konsekvens – fx ‘katten må ikke bruges i 
avl’, hvis den alligevel bliver brugt i avl skal køber betale kr. x.xxx til sælger

Gode råd til kontrakter
- Forbrugerkøb

 Hvis der er tvivl om ordlyden i en kontrakt, afgøres sagen til købers fordel 
(beskyttelseslov)

 Urimelige vilkår?

 Killing solgt til en pris på 6.500 kr. – i kontrakten er der klausul om tilbagekøb til 500 kr.

 Kat brugt til avl koster bøde på 25.000

 Katten skal til en bestemt dyrlæge

 Katten skal have et bestemt foder

 Katten må ikke komme ud
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Gode råd til kontrakter
- Handelskøb

 Som udgangspunkt er der aftalefrihed – begge parter er professionelle, så begge 
kender varen … hvis en part har været opdrætter i 25 år, den anden i 2 år, vil der –
alt andet lige – være en forskel i professionalismen, men ikke nødvendigvis!
Beror som altid på konkret vurdering

 Restriktioner kun på første generation – igen, vare solgt og ikke din længere. Hvis 
du vil beholde retten over alt afkom, så behold det selv

Hvor kan jeg lære mere?

 Dette var en ultrakort intro til de love og regler, som gælder for alle opdrættere.

I kan lære mere på Felis Danicas opdrætteruddannelse, hvor undervisningen i 
lovstoffet forestås af en jurist, som har indgående kendskab til forbrugerkøb

 Lovstoffet *er* svært, det er jo ikke uden grund at jura er en lang uddannelse, og 
at advokater tjener penge på at finde smuthuller eller tolke kreativt
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Spørgsmål?

Tak for i aften!
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