
Handelsbetingelser. 
 

herefter benævnt sælger: 
 

1. Regelgrundlaget 
Nærværende betingelser er gældende for enhver samhandel mellem kunden og sælgeren, også selv om tilbud m.v. ikke                 
direkte henviser til nærværende betingelser. Fravigelser af nærværende betingelser gælder kun, når det skriftligt er               
angivet, på hvilke punkter fravigelse er sket, og sælger skriftligt har accepteret fravigelsen. 

 
2. Tilbud 
Sælger er uden varsel berettiget til at ændre priser, som fremgår af kataloger, prislister m.v.  
Tilbud er altid fritblivende indtil skriftlig accept eller ordrebekræftelse foreligger.  
 
3. Ordre 
Noteres under forbehold af vellykket kultur og enhver form for force majeure, der måtte hindre os i, at effektuere 
ordrerne rettidigt og i fuldt omfang.  
Kundens ordre er bindende for kunden. Sælger er først bundet, når kunden har modtaget ordrebekræftelse. 
 
4. Priser  
Alle priser er angivet i Dkk eller i Euro – og er ekskl. moms, told- og øvrige afgifter, emballering, fragt og øvrige af 
sælger fastsatte gebyrer. 
 
5. Forsikring  
Forsikring tegnes for købers regning-1,6% af fakturabeløbet–hvis dette ikke ønskes skal det meddeles skriftligt. 
 
6. Emballering 
Emballering foretages omhyggeligt og hensigtsmæssigt under hensyntagen til varens art, sæsonen og transportens længde 
-  for kundens regning.  

 
7. Forsendelse 
Godset leveres ab planteskole. Såfremt der ingen aftale ligger om forsendelsesmåden, bestiller sælger forsendelse på               
kundens regning og risiko.  
De af sælger meddelte tidspunkter for levering er alene vejledende. De af kunden meddelte tidspunkter er alene                 
bindende for sælger, såfremt sælger skriftligt ved kontraktsindgåelsen har accepteret disse. 
 
8. Garanti 
Selskabet yder garanti for sortsægthed – men der ydes herunder ikke garanti for vækst da vejrforhold, plantehåndtering                 
og andre kultiveringsforhold har afgørende betydning. 
 
9. Reklamationer 
Kunden har pligt til at foretage modtagerkontrol - berettigede reklamationer må fremsættes senest 3 dage efter varens                 
modtagelse. Mangler berettiger ikke kunden til at kræve erstatning for eventuelle drifts- eller avancetab. Kundens               
mangelkrav kan højst udgøre det fakturerede beløb ekskl. moms, afgifter, fragt m.v. 
Såfremt fakturaens fulde beløb ikke er betalt til forfaldsdato, bortfalder reklamationsretten. 

 
10. Betaling 
Betaling skal ske i.h.t betalingsbetingelser anført på fakturaen. 
Forsinket betaling medfører pligt til betaling af renter og rykkergebyrer. Sælger er berettiget til ved bestilling og indtil                  
levering er sket at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for rettidig betaling. 
Ved ikke rettidig betaling er sælger berettiget til uden varsel at overgive sagen til inkasso. Kunden er pligtig at betale de                     
af advokaten fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af ”Bekendtgørelse om              
udenretlig inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”. 
Danplanex har ejendomsretten over det solgte, indtil det fulde beløb er betalt. 
 

11. Produktansvar 
Sælgers produktansvar er reguleret i lov om produktansvar. Sælger kan ikke på andet grundlag pålægges produktansvar. 

 
12. Ankenævn, lovvalg og værneting 
Ved tvist kan sælger kræve, at tvisten skal indbringes for DP’s Ankenævn (Danske Planteskoler) inden sag kan                 
anlægges ved de ordinære domstole. Ankenævnets afgørelse er ikke bindende. Tvister afgøres i øvrigt efter dansk ret                 
ved byretten i Sønderborg, alternativt Vestre Landsret,Viborg. 


