HEDEGAARD
Salgs- og leveringsbetingelser
Tak for at HEDEGAARD blev valgt som Deres samarbejdspartner!
HEDEGAARD er medlem af DAKOFO (grovvarehandlernes brancheforening). Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende pr. december 2020. Vi forbeholder os
retten til ændringer uden forudgående varsel.
Løsvarer – korn, råvarer og foderblandinger
Priserne på korn, råvarer og på foderblandinger fastsættes pr. 100 kg på basis af 35.000 kg løst leveret. Priserne er ekskl. moms.
Bestilling af løsvarer
Rettidig bestilling er senest kl. 14.00 to arbejdsdage før levering. (Eksempel: Foder, der skal leveres torsdag, skal bestilles senest tirsdag kl. 14.00). Hvor det er
muligt, vil vi gerne have en alternativ leveringsdag for tilrettelægning af varekørsel. (Eksempel: Varebestilling tirsdag inden kl. 14.00, levering: torsdag eller
fredag).
Hasteordre
Ordrer, der modtages senere end ovenstående tidsfrist og som ønskes leveret eller afhentet samme eller efterfølgende dag, bliver debiteret med tillæg kr. 250,00.
Weekendbestilling til strakslevering debiteres tillæg kr. 500,00.
Varetur - sækkevarer
Varer køres ud i de forskellige områder på faste ugedage. Bestillingsfrist i henhold til oversigtskort. Eventuelle varer uden for standardsortimentet kan forventes
leveret 1 uge senere. Der leveres sækkevarer fra 500 kg. Hvis sækkevarer leveres på engangspaller, debiteres gældende palletillæg (ingen returret). Varen stilles,
hvor den skal bruges, hvis vor truck (mål 250 x 260 cm) kan komme der.
Gødning
Priserne på gødning fastsættes pr. 100 kg. Levering af gødning under 6.000 kg debiteres med kr. 300,00 pr. læs. Palletanke debiteres ved levering.
Prisdifferentiering
Prisdifferentiering på foderblandinger og råvarer
leveret/produceret via vore fabrikker, beregnes ud fra den samlede
ordres størrelse indenfor sammenhængende vare-/dyreartsgruppe.
Beregning sker på hhv. løsvarer og sækkevarer i henhold til det viste
skema. Pris for ”tippet af” er 2,- mindre end ”blæst af”(er
kontrakten ”blæst”; men leveres ”tippet”, vil prisen være 2,- lavere;
og modsat: hvis ”tippet” på kontrakt og leveret ”blæst”, er prisen
2,- højere).
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Generelle salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse og afgrænsning
Nedenstående generelle salgsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser samt øvrige former for aftaler mellem sælger og køber, i det omfang,
de ikke fraviges ved skriftlig aftale.
Aftale mellem sælger og køber skal anses for indgået, ved den første af følgende begivenheder: Sælgers fremsendelse af ordrebekræftelse/kontrakt,
underskrivelse af kontrakt eller sælgers opfyldelse af ordre. Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning.
2. Aftaleperiode, afvikling af handelen mv.
Af ordrebekræftelsen / kontrakten skal bl.a. følgende fremgå:
1. Det aftalte kvantum, som ikke kan afviges.
2. Prisaftale, ekskl. diverse afgifter.
3. Vare/produkt.
4. Periode (termin)
5. Aftage-mønster – f.eks. om aftaget skal ske i købers eller sælgers valg, om varen skal aftages successivt eller på et bestemt tidspunkt o.l.
6. Evt. særlige forhold.
Ordrebekræftelse/kontrakt behøver ikke underskrift og er forpligtende for begge parter, jf. pkt. 1. og nærværende betingelser. Indsigelser skal ske omgående, hvis
de skal gøres gældende.
Kontraktmængder
Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen/kontrakten, er kontraktmængden til successiv levering inden for den aftalte periode i henhold til de fastsatte
vilkår og den aftalte pris. Ved successiv levering forstås, at aftagelse/levering sker med lige store mængder pr. måned. Afvigelse herfra berettiger sælger til at
betragte dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund. Alternativt er sælger berettiget til at rette kontraktmængden i forhold til den
manglende successive aftagelse
Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden, kan sælger også vælge at
1. betragte restkvantum som annulleret
2. lade restmængde forudfakturere
3. differenceafregne restmængde og evt. driftstab
4. forlænge kontraktperioden
Der beregnes lagerleje af forudfakturerede mængder efter gældende takster. Oplysning herom kan rekvireres hos sælger. Efterfølgende ændringer i købers
produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Indholdsgaranti
Sortiment revideres typisk en gang årligt med ikrafttræden af nyt sortiment. Vi tager forbehold for fremtidige lovreguleringer, ligesom nye normer typisk vil blive
indarbejdet ved hovedterminer for foderprogrammer. Handel henover hovedterminer for foderprogrammer reguleres i henhold til reguleringsdagens
prisdifference. Foderblandingernes indhold af de enkelte råvarer vil kunne ændres inden for de grænser, der fastsættes for sortimentsperioden. Oplysning om
indholdsgarantier kan rekvireres hos sælger.
Salg af råvarer mv.
DAKOFO-medlemmer opfordrer køber til at anvende råvarer, der er varmebehandlet mod salmonella. Såfremt køber ikke bestiller råvarer, der er varmebehandlet
mod salmonella, er det købers fulde risiko og ansvar, hvis der er forekomst af salmonella i de leverede råvarer. Køber er således afskåret fra at gøre gældende, at
den leverede råvare ikke er sund eller af sædvanlig handelskvalitet og sælger kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab, herunder dyrlægeudgifter, driftstab
eller avancetab, som skyldes forekomst af salmonella i den leverede råvare. Sælger er ikke forpligtet til at undersøge råvaren for salmonella på købers vegne, og
sælger underretter ikke køber om prøveresultater vedrørende salmonella, som foreligger efter, levering har fundet sted, med mindre prøven viser, at råvaren må
anses for farlig i henhold til gældende offentretlige regler.
Kvalitet
Varer/råvarer leveres i henhold til nærværende betingelser og i henhold til foderstoflovens bekendtgørelse vedrørende afvigelser/latituder fra den angivne
kvalitet.
Det er købers ansvar at opbevare leverede varer, så der ikke sker kvalitetsforringelse. Det kan f.eks. være at forhindre varme- og fugtdannelse.
Ejendomsforbehold, overdragelse af rettigheder
Såfremt og i det omfang dette følger af aftalen jf. pkt. 1, er det leverede sælgers ejendom, indtil betaling har fundet sted. Køber er forpligtet til, at det leverede
holdes adskilt fra andre tilsvarende varer og at det er forsikret med sælger som berettiget indtil betaling har fundet sted. Sælger må foretage kontrol heraf og kan
kræve varerne udleveret, hvis ikke dette overholdes.
Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand. Alle leverancer er
til købers eget brug med mindre andet er aftalt.
Afgifter, gebyrer, lovændringer mv.
Fosforafgifter og råvareafgifter mv. til myndigheder forbeholder sælger sig at fakturere til køber i forbindelse med leverancer, hvor disse er pålagt. I tilfælde af
ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter/gebyrer forbeholder sælger sig ret til forholdsmæssigt at regulere
den aftalte pris.
Datalovgivning
Købers data gemmes i henhold til bogføringslov og de certificeringskrav vi til enhver tid er underlagt. Data vil blive delt med koncernforbundne selskaber samt vil
tilgå 3. part i det omfang, det er nødvendigt for at fyldestgøre samhandel (navn, adresse, mail, cvr, cpr, etc. – dog vil cpr-nr. ikke blive delt).
3. Pris, prislister mv.
Prislister er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen/kontrakten udtrykkeligt henviser til dem.
Alle priser er angivet i Dkk ekskl. moms og afgifter med mindre andet er aftalt. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
4. Levering
Leverancen sker på det sted, som modtager har anvist eller så tæt som kørefast vej/ underlag tillader. Leveringstidspunktet er, når varen/partiet er ankommet til
leveringsadressen og er disponibel for køber/modtager.
5. Forsinket levering
Er der indgået kontrakt om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse ikke ret til at køber annullerer eller ophæver leverancen, før køber skriftligt til
sælger, har fastsat en rimelig frist for levering og angivet at køber agter at annullere den pågældende levering såfremt levering ikke sker indenfor denne frist.
Køber kan ikke gøre andre krav gældende, herunder krav om erstatning i tilfælde af forsinkelse. Forsinkelse giver heller ikke adgang til at annullere eller ophæve
andre aftaler eller leverancer. Skyldes forsinkelse købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang det skønnes rimeligt.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab, som forsinkelsen måtte have forvoldt køber.
6. Modtagekontrol
Køber skal snarest muligt efter leverancen kontrollere følgesedlens indhold og foretage visuel kontrol. Sælger skal efter anmodning fra køber aflevere en
plomberet læsseprøve sammen med følgesedlen ved levering af løsvarer. Køber skal sikre at læsseprøver opbevares tørt og betryggende. Er der aftalt løbende
leverance uden samtidig modtagekontrol skal køber uden ugrundet ophold meddele leverandøren/sælger, dersom leverancen ikke er i overensstemmelse med
det aftalte. Indsigelse skal være givet senest 7 dage efter levering, herefter kan der ikke reklameres over leverancen.
7. Øvrige bestemmelser
Frivillig ordning om erstatning
DAKOFO-medlemmer er tilsluttet den frivillige erstatningsordning for sædekorn, som er produceret og solgt i Danmark
GMO - DAKOFO-medlemmer kan ikke gøres erstatningsansvarlige for udsæd kontamineret med GMO.
Flyvehavre - Tvistigheder om flyvehavre i leveret sædekorn afgøres altid efter bekendtgørelsen om flyvehavre.
Planteværn - Planteværn forhandlet af et DAKOFO-medlem er mærket efter gældende forskrifter. Planteværn er afgiftsberigtiget efter gældende lovgivning på
området og køber skal betale afgifter som en del af planteværnets pris. Køber/bruger er pligtig til at behandle, opbevare samt bortskaffe planteværn efter
gældende bestemmelser. Sælger hæfter for intet ansvar – direkte eller indirekte – dersom køber/bruger ikke overholder de forskrifter, der er påtrykt eller
udleveret ved køb/levering af planteværn.
8. Betaling
Der sendes løbende fakturaer ved hver levering. Betalingsfristen er 8 dg netto fra fakturadato med mindre anden frist fremgår af tilbud, ordre, ordrebekræftelse
eller skriftlig kontrakt. Man skal være tilmeldt Leverandørservice (PBS) så penge automatisk overføres på forfaldsdato. Ved for sen betaling kan der pålægges et
rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af sælger fastsatte rentesatser. Oplysning om rykkergebyr
og rentesats kan rekvireres ved henvendelse til sælger. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette ske elektronisk
til kundens Nem-konto. Sælger er til enhver tid berettiget til at foretage (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis de af sælger fastsatte kriterier for kreditvurdering
ikke er overholdt, er sælger berettiget til at kræve kontant betaling ved eller inden levering, herunder også i relation til allerede indgåede aftaler/ordrer.

9. Modregning
Sælger samt ethvert selskab vi er koncernforbundet med, må modregne krav mod køber i dennes tilgodehavender hos os eller ethvert selskab, vi er
koncernforbundet med. Eventuel modregning kan foretages uden forudgående varsel. Køber er ikke berettiget til at modregne evt. krav mod os eller mod et med
os koncernforbundet selskab og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen. Kontakt os evt. for yderligere oplysninger.
10. Ansvar for mangler
I tilfælde af mangler ved det leverede i form af forkert mængde eller kvalitet, kan køber kræve efterlevering eller omlevering, hvis køber har reklameret jf. pkt. 10.
Beviset for mangler kan kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke ved prøver udtaget fra købers silo eller lignende. Hvis sælger ikke inden for rimelig
tid fra modtagelse af en reklamation opfylder sine forpligtelser i henhold til ovenstående, eller at der ikke er truffet aftale om opfyldelse, kan køber kræve
forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af mangler. Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert
indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab eller tidstab, manglen måtte have forvoldt køber.
11. Reklamation over mangler
Såfremt køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler skal skriftlig reklamation fremsendes uden ugrundet ophold dog senest 7 dage efter manglen er
konstateret. Foretages reklamation senere kan mangel alene gøres gældende, hvis manglen ikke kunne være opdaget tidligere. I så fald skal der uden ugrundet
ophold reklameres skriftligt.
12. Ansvar for tingsskade (herunder skade på dyr) forvoldt af de leverede produkter eller ydelser (produkt-ansvar)
Det er en betingelse for sælgers ansvar, at køber nøje har fulgt de medfølgende brugsanvisninger. For løst foder gælder, at bevis for løsvareleverancens defekt
og leverancens påvirkning af ting (herunder dyr) kan kun føres ved udtagne læsseprøver og således ikke ved prøve taget fra købers silo eller lignende. For
produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til lovgivningen. I intet tilfælde hæfter sælger for tidstab, driftstab, avancetab og andre
indirekte tab. Sælgers maximale ansvar kan ikke overstige kr. 10.000.000 DKK. Denne begrænsning i sælgers ansvar er dog ikke gældende, såfremt sælger har
gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I det omfang de solgte genstande videresælges gælder følgende: Køber skal holde sælger skadesløs i den udstrækning sælger
pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller tab som sælger efter ovennævnte ikke er ansvarlig for. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af
parterne om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal denne part straks underrette den anden part herom.
13. Særlige betingelser – fjerkræfoder
Foderstofproducenter af fjerkræfoder har som medlem af DAKOFO tiltrådt regelsættet ”God produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder”. Dette
indebærer, at der ved konstatering af salmonella i foderfabrikkens procestrin eller i færdigvarer, som led i egenkontrol m.v., skal ske orientering herom til alle
kunder, som har modtaget fjerkræfoder fra fabrikken siden den foregående kontrol. Orienteringen er således ikke ensbetydende med, at der er salmonella i de
konkrete leverancer, som foderstofproducenten har leveret, og det understreges derfor, at foderstofproducenten ikke er ansvarlig for – hverken direkte eller
indirekte – tab, der måtte opstå hos foderstofproducentens kunder, som følge af den modtagne orientering, eksempelvis som følge af kundens (eller senere
omsætningsleds) tilbagekaldelse af varer m.m., der er fremstillet ved brug af det af foderstofproducenten leverede foder.
14. Kvægfoder
Sælger har som medlem af DAKOFO tiltrådt en aftale indgået mellem DAKOFO, Landbrug & Fødevarer - Kvæg og Mejeriforeningen, som har til formål at sikre, at
indholdet i aflatoksin B1 i mælk ikke overstiger 2 ppb. Aftalen stiller blandt andet krav til fodermidler og foderblandinger, som er mere vidtgående end reglerne i
lovgivningen. Manglende iagttagelse af ovennævnte aftales krav i forhold til konkrete leverancer er ikke ensbetydende med, at leverancerne er mangelfulde, og
det understreges derfor, at sælger ikke er ansvarlig for - hverken direkte eller indirekte - tab, der måtte opstå hos køber som følge heraf (foranstående gælder i
tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om sælgers erstatningsansvar).
15. Særligt for køb af andre råvarer
Rapporteres der tilfælde af sojaskrå, majs eller andre råvarer forurenet med ikke-godkendte GMO-sorter, eller er der opstået risiko for en sådan forurening,
hvilket har bevirket, at importprisen på sojaskrå eller majs stiger, er sælger efter eget valg berettiget til enten at opkræve et yderligere beløb fra køber svarende til
merbetalingen afholdt af sælger eller at annullere aftalen med køber helt eller delvist, uden at dette giver køber ret til erstatning eller anden form for
kompensation. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - som skyldes sælgers levering af sojaskrå, majs eller andre råvarer
forurenet med ikke-godkendte GMO-sorter, eller hvor der er risiko for, at sojaskråen eller majsen indeholder ikke-godkendte GMO-sorter, ligesom køber ikke kan
hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller omlevering (foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser
om sælgers erstatningsansvar samt købers beføjelser i øvrigt).
16. Særlig for køb af økologiske produkter
Ved sælgers salg af produkter betegnet "økologiske" er sælger, hvis produkterne ikke opfylder de nødvendige krav til at kunne blive betegnet som "økologiske",
kun ansvarlig for eventuelle direkte tab, som køber måtte lide, og kun i det omfang, der foreligger dokumentation for sådanne tab, og såfremt de pågældende
forhold skyldes grov uagtsomhed hos sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder tab som skyldes krav til omlægning eller lignende som
følge af kundens anvendelse af de leverede produkter. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om sælgers
erstatningsansvar.
17. Ansvarsfrihed – force majeure
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikter,
strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering,
beslaglæggelse, oprør, uroligheder og lignende force majeure. Den part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold
skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve kontrakten,
når dens opfyldelse indenfor en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen i dette punkt nævnte omstændigheder.
18. Afgørelse af tvistigheder – værneting
Tvistigheder i anledning af kontrakten og til disse tilhørende bestemmelser skal afgøres ved sælgers værneting efter dansk rets almindelige regler.
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