Ordreafgivelse
Sælger:

Danica Trees Aps

Køber:

Sepstrupvej 30

Ordre
nr.:

Navn
Adresse

8653 Them
CVR: 37538779

CVR:

Mail: mail@danicatrees.com

Mail/fax:

Type

Kvalitet

Højde cm

Antal/palle

Mængde

Enhedspris

Pris

(Alle priser er excl. moms)

Betalingsbetingelser:

Leveringsbetingelser:

Sikkerhedsstillelse
Forudbetaling 100% erlægges den

- 2% kontantrabat

Forudbetaling 50% erlægges den

50% iflg. betalingsbetingelser - 1% kontantrabat

Bankgaranti på anfordring kr.
Garantien løber fra

(skal kunne godkendes af sælger) omkostninger betales af:
til

(forfald + 30 dg)

Anden form for sikkerhedsstillelse:
Alle køb sker i henhold til omstående almindelige handelsbetingelser, som køber erklærer at være bekendt med, medmindre andet aftales skriftligt.

Dato:

Dato:

Kvittering for modtagelse af ordre

Køber

Danica Trees, Sepstrupvej 30, DK-8653 Them, +45 3220 6010, mail@danicatrees.com
www.danicatrees.com

ALMINDELIGE HANDELSBETINGELSER
for Danica Trees Aps

1.

SORTERING: Al oparbejdning sker i henhold til gældende sorterings- og
oparbejdningsreglement – www.danicatrees.com – (medmindre andet
aftales).

2.

ORDREMODTAGELSE: Enhver ordre er bindende for kunden fra ordren
er underskrevet. Endelig aftale om levering er først indgået når sælger har
afsendt skriftlig ordrebekræftelse til kunden på mail eller fax (indenfor 10
dg fra ordregivelse).

3.

LEVERINGSTID: Aftalte leveringsterminer og mængder skal overholdes
af begge parter. Afvigelser herfra kan kun ske efter skriftlig aftale mellem
køber og sælger.

4.

LEVERINGSSTED: Alle varer leveres som minimum frit læsset på bil
på bilfast vej, eller som aftalt i leveringsbetingelserne.

5.

FØLGESEDDEL: Indeholdende nøjagtig angivelse af mængde og art udstedes af sælger ved hvert læs. Efter aftale med køber medsendes følgeseddel eller sendes til køber på mail eller fax.

6.

RISIKOENS OVERGANG. Varen henligger for sælgers regning og risiko i
enhver henseende til aftalt leveringstidspunkt. Sælger bibeholder
ejerskabet af de solgte varer indtil den fulde pris inkl. evt. renter og gebyrer
er betalt.

7.

BETALING: Såfremt betaling ikke sker rettidigt betales gebyr og rente som
beskrevet på faktura. Ved manglende betaling er sælger i sin ret til at
stoppe yderligere aftalte leverancer.

8.

REKLAMATION: Over et vareparti skal, for at være rettidigt, fremsættes
skriftligt, med billeder, serienummer på mærket og læsnummer senest 48
timer efter aflæsning.
Såfremt parterne ikke kan nå til enighed om sortering eller andre forhold
vedrørende et parti grønt/juletræer, skal uoverensstemmelsen søges
bilagt af 2 skønsmænd, der udpeges af køber og sælger i fællesskab. Hvis
skønsmændenes afgørelse ikke danner baggrund for enighed mellem
køber og sælger, må sagen afgøres ved domstolene.

9.

FORCE MAJEURE: Alle køb og salg sker under forbehold for strejke, lockout, vejrligshindringer eller anden force majeure.

10.

TVISTIGHEDER: Alle tvister i henhold til denne aftale afgøres ifølge
danske by og ret. Værneting er retten i den retskreds, hvor sælger ved
aftalens indgåelse havde sin bopæl.

11.

GLOBAL G.A.P.: Køber af Global G.A.P.-certificerede produkter skal
acceptere Global G.A.P.’s krav om sporbarhed, og må derfor ikke aftage,
ombytte eller på anden måde misbruge produktets nummererede etiket
(GGN-, GLN- eller sub-GLN-nummer).
Køber må ikke blande certificerede produkter med ikke-certificerede
produkter.

Danica Trees, Sepstrupvej 30, DK-8653 Them, +45 3220 6010, mail@danicatrees.com
www.danicatrees.com

