Generelle salgs og leveringsbetingelser for Emmelev A/S
FODERKAGER & FODERPILLER
§ 1 : Anvendelse
Nærværende salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse
for selskabets salg og leveringer af foderkager og foderpiller,
med mindre andet udtrykkeligt er aftalt i skriftlig form.
§ 2 : Generelle betingelser
Alle handler er indgået i henhold til reglerne i Københavns
Slutseddel for handler i foderstoffer Foderstof ”in Loco”
eller ”leveret”1 (excl Voldgiftsbestemmelser) i den form de
var gældende på kontraherings tidspunktet, med mindre andet
fremgår af nærværende regelsæt eller fremgår af den
specifikke aftale.
§ 3 : Mængde
Den kontraherede mængde fremgår af den specifikke aftale.
Med mindre andet er aftalt leveres/aftages
mængden
successivt over den aftalte leveringsperiode. Ved successive
aftagelse/levering forstås at varerne aftages/leveres med
nogenlunde lige store mængder i hver periode.
Ved væsentlig afvigelse herfra kan sælger betragte dette som
en væsentlig misligholdelse og kan enten ophæve kontrakten
for endnu ikke aftagne/leverede kvanti, eller kan nedskrive
restmængden forholdsmæssigt i forhold til den resterende
kontrakts periode.
§ 4 : Kvalitet
Varerne leveres med den garanti som er aftalt på
kontraheringstidspunktet. Sælger forbeholder sig ret til at
ændre garantien i tilfælde af lovindgreb etc.
Levering sker i øvrigt i henhold til gældende foderstof
lovgivning, og herunder med de afvigelser og latityder der er
bestemt herfra.
§ 5 : Leveringssted
Med mindre andet er aftalt i den specifikke aftale leverer
sælger varerne på købers bopæl/lager efter købers
ordreafgivelse. Sælger leverer kun varer hvor der kan køres
ad fast vej/underlag.
§ 6 : Pris
Prisen fremgår af den specifikke aftale, og angives i Dkr. pr
100 kg, med mindre andet fremgår. Prisen er angivet excl.
moms og excl. eventuelt andre afgifter, der faktureres
særskilt til køber efter den til enhver tid gældende takst. Hvis
der sker ændringer i retsgrundlag, det være sig i indenlandsk
lovgivning såvel som EU regler, der på afgørende vis
forrykker grundlaget for nærværende aftale, er hver af
parterne berettiget til at begære aftalen genforhandlet.

§ 7 : Differenceafregning
Hvis den samlede kontraherede mængde ikke er aftaget ved
kontraktperiodens udløb er sælger berettiget til at forlange
differenceafregning for ikke aftagne mængder. I såfald udgør
afregningen prisforskellen mellem kontraktpris og
markedspris på dato for kontraktudløb gange den ikke
aftagne mængde.
§ 8 : Erstatning
Sælger er erstatningsansvarlig for skader forvoldt af den
leverede varer, efter dansk rets almindelige regler, i det
omfang fejl ved den leverede varer har været den direkte
årsag til et af køber lidt tab. I øvrigt efter de angivelser der
fremgår af ovennævnte Københavns Slutseddel Foderstof in
Loco, samt i henhold til gældende foderstof lovgivning. Det
er købers bevisbyrde i hvilket omfang, der er fejl ved den
leverede varer, hvilken skade den påviste fejl har medført og
at køber har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Sælger
fraskriver sig ansvar for ethvert indirekte tab, som f. eks
driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, opstået i
forbindelse med den indgåede aftale eller varer leveret i
henhold til aftalen.
§ 9 : Overdragelse
Kontrakten eller rettigheder eller pligter udspringende herfra
kan køber ikke overdrage til tredjemand uden sælgers accept.
§ 10 : Betaling
Betaling forfalder kontant ved levering. Dog anses betaling,
der er sælger i hænde senest 14 dage efter levering, som
rettidig modtaget.
Enhver modtaget betaling afskrives forlods på de renter og
gebyrer, der måtte være tilskrevet kontoen forinden
betalingen blev modtaget.
§ 11 : Rente og gebyr
Ved eventuel for sen betaling er sælger berettiget til at
beregne og opkræve renter fra udleveringsdag til faktisk
betalingsdag. Rente beregnes med de af sælger til enhver tid
fastsatte rentesatser, herunder tillægsprocent for den del af
gælden, der måtte være mere end tre måneder gammel. Ved
for sen betaling tillægges et ekseditionsgebyr for hver
udsendt rykkerskrivelse, efter de for sælger til enhver tid
gældende takster.
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