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1

Indledning

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er vilkår i enhver aftale om levering af foder
udbudt af Fodercentralen Limfjorden A.m.b.a (i det følgende forkortet ”Fodercentralen”).

1.2

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser har forrang ved enhver uoverensstemmelse
mellem disse samt en aftaleparts (i det følgende forkortet ”Medlemmet” eller en bøjning
heraf) vedtaget individuelle aftalevilkår.

2

Prisoplysninger

2.1

Fodercentralen producerer én slags foder, der udbydes til den samme pris til alle Medlemmer. Prisen fastsættes som udgangspunkt hvert år i januar. Fodercentralen tilstræber
at give en indikation af den forventet fastsatte pris i løbet af efteråret året forud for at
den pågældende pris træder i kraft. Prisen udmeldes via Fodercentralens nyhedsbrev.
Fodercentralen forbeholder sig retten til i ethvert henseende at ændre eller tilbagekalde
den af Fodercentralen fastsatte pris.

3

Priser

3.1

Alle priser angives i DKK ekskl. moms.

4

Bestilling

4.1

I forbindelse med bestilling af første levering af foder, skal Medlemmet oplyse hvilken
mængde foder dette ønsker leveret ved første levering. Fodercentralen bistår med vejledning i denne forbindelse.

4.2

Ved efterfølgende leveringer, leveres som udgangspunkt en tilsvarende mængde foder
som ved den forgangne levering. Ønsker Medlemmet at ændre den leverede mængde foder for efterfølgende leveringer, skal dette ske via det til formålet indrettet bestillingssystem hos Fodercentralen senest kl. 19.00 dagen forinden den efterfølgende levering.

2

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN
4.3

Ønsker Medlemmet at ændre den efterfølgende levering senere end dagen forinden kl.
19.00, medfører dette et af Fodercentralen fastsat administrationsgebyr.

4.4

Medlemmet er forpligtiget til at betale for den bestilte mængde foder.

4.5

I forbindelse med bestilling af fodermængde, bærer Medlemmet ansvaret for eventuelle
fejlindtastninger. Fodercentralen tilstræber at reagere på åbenbare fejlindtastninger.

5

Betaling

5.1

Medlemmet forudbetaler den bestilte mængde foder hver 14. dag, første gang medio januar, hvor der tillige faktureres for året til dato. Eventuel prisdifference mellem den forudbetalte mængde foder og den faktiske leverede mængde foder modregnes ved den efterfølgende fakturering.

5.2

Medlemmet skal ved dettes indmeldelse give Fodercentralen samtykke til, at Fodercentralen kan benytte Leverandørservice, hvorved betaling fremover sker automatisk. Ønsker Medlemmet undtagelsesvist ikke at give det førnævnte samtykke, skal betaling ske
til det på fakturaen angivet bankkontonummer. I mangel på oplysning om bankkontonummer på fakturaen, er det Medlemmets ansvar at indhente betalingsoplysninger fra
Fodercentralen. Ved betaling via bankoverførsel tillægges et af Fodercentralen fastsat
administrationsgebyr.

5.3

Betaling forfalder på den i fakturaen specificeret dato. I mangel af angivet forfaldsdato i
fakturaen eller andetsteds, forfalder købesummen til betaling 5 hverdage efter faktureringsdatoen.

5.4

Ved manglende betaling, herunder betaling senere forfaldsdatoen for så vidt angår de
Medlemmer, der betaler via bankoverførsel, er Fodercentralen efter udsendelse af ét
skriftligt varsel berettiget til, at ophøre fremtidige foderleverancer til Medlemmet.

5.5

Ved betaling senere end forfaldsdagen tillægges 2 % renter af købesummen pr. påbegyndt måned samt renters rente.

5.6

Medlemmet er ikke berettiget til at modregne eventuelt tilgodehavende hos Fodercentralen, medmindre tilgodehavendet er skriftligt anerkendt af Fodercentralen.
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5.7

Fodercentralen er berettiget til, at modregne eventuel manglende betaling i ethvert tilgodehavende som Medlemmet måtte have hos Fodercentralen.

5.8

Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Fodercentralen og Medlemmet, skal betaling
til enhver tid ske i DKK.

6

Levering

6.1

Medmindre andet er skriftligt meddelt til Fodercentralen, foretages levering på adressen
som Medlemmet oplyser i forbindelse med dettes indmeldelse.

6.2

Fodercentralen fastsætter løbende hvilke dage der skal foretages levering af foder under
hensyn til sæsonen og det aktuelle foderbehov. Medlemmet varsels forinden der foretages ændring i hvilke dage, der leveres foder.

6.3

Medlemmet betaler for hver leverance 20 kr. (2017) i ”stoppenge”. Beløbet fastsættes af
og kan til enhver tid ændres af Fodercentralens ledelse uden forudgående varsel.

6.4

Medlemmet er forpligtiget til, at sikre at tilkørselsforholdene på leveringsstedet til enhver tid er fremkommelige for foderbilen. Det vil sige, at Medlemmet skal sikre, at tilkørselsvejen er jævn, at eventuelle bevoksninger ikke på nogen måde hindrer foderbilens
tilkørselsmulighed, at der ryddet tilstrækkeligt sne mv. Medlemmet er på opfordring fra
Fodercentralen forpligtiget til, at foretage sådanne rimelige ændringer i tilkørselsforholdene til leveringsstedet, der efter Fodercentralens skøn er nødvendige for at tilkørselsforholdene er fremkommelige for foderbilen.

6.5

Adgangsforholdene for Fodercentralens chauffører skal til enhver tid være i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet fastsatte forskrifter.

6.6

Det er ikke Fodercentralens risiko, at der grundet Medlemmets forhold ikke kan ske levering af den af Medlemmet bestilte mængde foder, herunder er det ej Fodercentralens
ansvar at Medlemmets fodersilo ikke er lukket.
Medlemmet er forpligtiget til at sikre, at dettes silo til enhver tid er rengjort i en sådan
grad, at den under ingen omstændigheder udgør en sundhedsrisiko for hverken Fodercentralens chauffører eller dyr på Medlemmets egen farm eller øvrige Medlemmers far-
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me. Særligt i sommerperioden kan der være behov for hyppigere rengøring, hvilket
Medlemmet er forpligtiget til at foretage i det omfang dette er nødvendigt.
6.7

Fodercentralens chauffører må ikke færdes inde på Medlemmets farm, og må således
kun færdes i det område på Medlemmets ejendom, der er nødvendigt for at foretage levering af foder i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

6.8

Medlemmet hæfter for enhver skade forårsaget på Fodercentralens ansatte eller for hvem
Fodercentralen måtte være ansvarlig og materiel som følge af manglende iagttagelse af
Fodercentralens opfordring til, at foretage ændringer i tilkørselsforholdene.

6.9

I tilfælde af, at Medlemmet ikke iagttager den af Fodercentralen meddelte opfordring til
ændring af tilkørselsforholdene eller at adgangsforholdene for Fodercentralens chauffører ikke er i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynets fastsatte forskrifter, er Fodercentralen efter meddelelse af ét skriftligt varsel, berettiget til at ophøre fremtidige foderleverancer til Medlemmet.

7

Forsinkelse

7.1

Under almindelige forhold tilstræber Fodercentralen at levere alt foder inden kl. 10.00
dagen efter den foretagne bestilling. Der kan imidlertid forekomme situationer, hvor
Medlemmet må tåle forsinkelse af leverance fra Fodercentralen. Medmindre forsinkelsen
kan tilregnes Fodercentralen eller andre, for hvem Fodercentralen er ansvarlig, som groft
uagtsom, kan der ikke i den anledning gøres krav gældende mod Fodercentralen.

7.2

Det kan endvidere forekomme, at tidspunktet hvorpå Medlemmet får leveret foder ændres i løbet af sæsonen, idet Fodercentralen fastlægger og til enhver tid er berettiget til at
ændre den planlagte leveringsrute under hensyn til hvad der er økonomisk mest hensigtsmæssigt for Fodercentralen.

7.3

I tilfælde af forsinkelse, tilstræber Fodercentralen, at give Medlemmet meddelelse herom
hurtigst muligt.

7.4

Fodercentralen forbeholder sig ret til at foretage delleverancer, når dette efter Fodercentralens skøn må anses som mest hensigtsmæssigt.

5

ADVOKATFIRMAET

BØRGE NIELSEN
8

Mangler

8.1

Fodercentralen tager forbehold for, at det leverede foders blandingsforhold, herunder
næringssammensætning kan variere. Medlemmet må tåle mængdeudsving på +/- 20 kg
pr. leverance såvel som Medlemmet må tåle udsving i næringssammensætningen med
+/- 10 % af den oplyste næringsstoffordeling.

8.2

Bevis for kvalitetsmangler kan kun føres med prøver udtaget af læsseprøver. Prøver udtaget fra Medlemmets silo eller øvrige opbevaringssteder kan således under ingen omstændigheder udgøre bevis for en mangel ved det af Fodercentralen leverede foder.

9

Reklamation

9.1

I tilfælde af, at Medlemmet ønsker at gøre en forsinkelse eller mangel gældende, skal
dette skriftligt underrette Fodercentralen herom hurtigst muligt, medmindre særlige omstændigheder begrunder en senere reklamation.

10

Produktansvar

10.1

Fodercentralen er udelukkende erstatningspligtig som følge af produktansvar i det omfang, at dette måtte følge af ufravigelige internationale eller nationale regler.

10.2

Fodercentralen hæfter ikke for Medlemmets anvendelse af foderet, herunder ej for Medlemmets eventuelle bearbejdning eller sammenblanding med andet foder eller tilskud eller i øvrigt for skader, der indtræder mens foderet er i Medlemmets besiddelse.

10.3

Fodercentralen hæfter hverken for personskade eller tingsskade, herunder skade på dyr,
forårsaget af det af Fodercentralen leverede foder.

11

Force Majeure

11.1

Fodercentralen er uden ansvar for manglende opfyldelse som følge af force majeure,
herunder krig, strejke, hærværk, lockout, oprør, blokader, forbud, valutarestriktioner, beslaglæggelser, vareknaphed, naturkatastrofer, usædvanlige vinterlige forhold, brand og
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lignende omstændigheder, som Fodercentralen ikke har kunne undgå og hvis følger Fodercentralen ikke har kunne afværge.

12

Erstatningsansvarsbegrænsning

12.1

Fodercentralen hæfter udelukkende for direkte tab, herunder også i relation til produktansvarskrav. Det vil sige, at Fodercentralen under ingen omstændigheder hæfter for
driftstab, avancetab, tidstab eller øvrige indirekte tab forårsaget af en skadegørende
handling udøvet af Fodercentralen uanset at disse kan tilregnes Fodercentralen som simple eller groft uagtsomme.

13

Værneting

13.1

Enhver tvist opstået i relation til levering af varer fra Fodercentralen afgøres efter dansk
ret ved Retten i Aalborg.

Støvring
Oktober 2020
Fodercentralen Limfjorden
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