
Vilkår for salgsoppdrag av bruktbåt! 

 

1. Eieren gir ved inngåelse av denne avtale BÅTKONSULENTEN), heretter kaldt 

megleren) rett til å selge sin båt nevnt i formidlingsavtalen. Avtalen løper uten 

tidsbegrensing, men kan sies opp skriftlig av begge parter når som helst. 

Oppsigelsestiden er 3 uker fra oppsigelsen er mottatt skriftlig. 

2. Eieren kan utenom avtaleperioden selge båten direkte til en kjøper som ikke er blitt 

kjent med denne gjennom megleren, uten at det blir krevd salgsprovisjon for salget. 

Eventuelle omkostninger som er belastet megler i forbindelse med oppdraget under 

avtaleperioden, vil bli belastet eieren. Selges båten allikevel til en av meglerens 

kunder etter at avtalen er sagt opp, vil fullt provisjonsoppgjør bli avkrevd. Avstår 

eieren fra å gjennomføre et salg som det er inngått kjøpekontrakt for, er megleren like 

fullt provisjonsberettiget. Megleren kan/vil foreta visninger av båten til interessenter 

såframt båten ligger innenfor Oslo regionen – eller inntil 4 mil fra Oslo. Andre avtaler 

om visninger, frakt eller øvrig, belastes med NOK 450.-/time, pluss kjøregodtgjørelse, 

kost og logi etter Statens regulativ. Foretar eieren selv visninger, vil ikke dette ha noen 

innvirkning på salgsprovisjonen. 

3. Båtens beskaffenhet og utstyr skal beskrives av eieren på eget opplysningsskjema som 

følger formidlingsavtalen. Opplysningsskjemaet må fylles ut med største nøyaktighet, 

da eventuelle feil eller mangler kan kreves erstattet av kjøper. Megler er ikke ansvarlig 

for eventuell feilinformasjon, og et eventuelt erstatningskrav fra en kjøper er således et 

sivilrettslig forhold mellom eieren og kjøperen, og forblir megleren uvedkommen. 

4. Ved salg i vinterhalvåret kan betaling og overtagelse avtales spesielt 

5. Innbetalte midler skal stå på en særskilt oppgjørskonto i bank, og således ikke inngå 

som aktiva i firmaets regnskaper før balansen er overført og oppgjort. Megleren er 

forpliktet til ikke å utlevere båten eller overdragelsesdokumentene før båten er for 

eieren tilfredstillende betalt – eller at annen garanti for kjøpe summen foreligger. Slik 

garanti skal også være godkjent av eieren før utlevering av båten finner sted. Megleren 

er ikke ansvarlig for avtale som er gjort mellom eier og kjøper. 

6. Ingen av de forhold som er nevnt her tilsidesettes Norsk kjøpslov som regulerer 

enhver kjøps avtale. Båteieren/selgeren er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med våre 

vilkår 
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