
Transportbetingelser 
 

 

All transport med CC Hestetransport skjer etter bestemmelsene i Lov om vegfraktavtaler ved 
innenlands transport og grensekryssende transport vil foregå under bestemmelsene i CMR 
Konvensjonen.  

Transport av hester skjer på eiers risiko, CC Hestetransport er ikke ansvarlig for skade/sykdom som 
oppstår før, under og etter transport. Dette inkluderer lasting, lossing og oppstalling under 
transporten.  
Jmf: Lov om vegfraktavtaler §29 bokstav f. eller CMR Konvensjonen Artikkel 17 bokstav g. 

CC Hestetransport har godsansvarsforsikring som dekker skader som oppstår ved en eventuell 
ulykke, utforkjøring eller lignende situasjoner. Denne er begrenset oppad til 17 SDR per brutto kilo 
gods ved innenriks transport og 8,33 SDR Dersom per brutto kilo gods ved internasjonal transport. 

Forsikring av hesten utover dette må besørges av eier/avsender. 

Det vil ikke utstedes fraktbrev for innenlands transport, med mindre avsender krever dette. 

Om det under transporten skulle oppstå en situasjon som krever ekstra tiltak for å sikre 
dyrevelferden, er dette noe som avgjøres av sjåføren/ledsageren av transporten. 
Kostnader i forbindelse med de tiltak som iverksettes vil bli belastet eier/bestiller av transporten. 

All transport skal betales senest ved levering av hesten, kreditt må avtales på forhånd og CC 
Hestetransport forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering før kreditt innvilges. 
 

Bestiller av transporten forplikter seg til å fremskaffe og overlevere nødvendig informasjon senest før 
lasting av hesten på transporten. Dette innebærer å oppgi all relevant informasjon om hestens 
helsetilstand og andre forhold som er relevant for å unngå skader/sykdom og andre hendelser 
underveis. Avsender plikter å forvisse seg om at hesten er transportdyktig i henhold til 
bestemmelsene i RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2005. 
CC Hestetransport forbeholder seg retten til å undersøke og om nødvendig få undersøkt hesten av 
veterinær ved tvil om hestens transportdyktighet både ved lasting og underveis på transporten. 
Om hesten underveis skulle bli transportudyktig vil kostnader for undersøkelse og oppstalling bli 
belastet eier/bestiller av transporten. 

 

Alle hester som skal transporteres skal ha ett gyldig hestepass utstedt av en godkjent passutstedende 
organisasjon. CC Hestetransport forbeholder seg retten til å avvise hester som ikke har hestepass ved 
overlevering av hesten til transport. I slike tilfeller vil bestiller være ansvarlig for å innbetale hele 
fraktsummen. 
 
Ved avbestilling av transport senere enn 7 dager før avreise på fellestransporter tilbakebetales ikke 
depositum, med mindre det kan godtgjøres ved veterinærattest at hesten ikke er skikket til 
transport. Ved avbestilling nærmere enn 3 dager fra reisens utgangspunkt vil bestiller av transporten 
bli belastet med 75% av reisens kostnad. 



Ved avbestilling av transport bestilt som enkeltoppdrag vil avbestilling gjort nærmere enn 5 dager bli 
belastet bestiller med hele transportens kostnad. 

Ved fellestransport kan levering og henting av hester skje hele døgnet alle dager. Avreise og 
ankomsttidspunkter kan bli endret på kort varsel grunnet operasjonelle årsaker før og under 
transport.  

 

Vi registrerer kun lovpålagte personopplysninger i henhold til de lover og forskrifter vi operer under. 
Informasjonen vil bli slettet når vi ikke lenger er pliktige til å oppbevare den. 
Vi utveksler kun de personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdrag til våre 
underleverandører.  
 
Kontakt oss på denne e-posten for å få mer informasjon om hvilke opplysninger vi oppbevarer.  

christian@cchesteutstyr.no 

 

 
 


