HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Anvendelse

1.1.

Disse handels- og leveringsbetingelser(Betingelser) er gældende, såfremt andet ikke er
skriftligt aftalt og gælder således for alle tilbud, ordrer, og indkøb mellem Griseformidlingen
Vest(GV), CVR-nr. 29154007, og Kunden eller Sælgeren, under ét kaldet Parterne, uanset
hvor Kunden eller Sælgeren er hjemmehørende.

1.2.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem GV’s og Kundens eller Sælgerens almindelige betingelser er GV’s handels- og leveringsbetingelser gældende, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2.

Kontraktens indgåelse

2.1.

Alle skriftlige tilbud fra GV er gældende i 2 dage fra tilbuddets datering. Herefter er GV ikke
længere bundet af tilbuddet, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

2.2.

En afgiven ordre er bindende for GV og Kunden, når GV har modtaget overensstemmende
accept af tilbuddet, dette gælder både fsva. aftaler om successiv levering, puljeaftaler samt
engangshandler. De nærmere aftalevilkår, herunder bl.a. antal dyr, vægt, gennemsnitsvægt,
sundhedsstatus leveringdag mv. vil fremgå af tilbuddet eller anden særskilt aftale.

2.3.

Enhver typografisk fejl, andre fejl, eller udeladelser i salgsmateriale, pristilbud, prislister, accept af tilbud, fakturaer, andre dokumenter eller andet informationsmateriale er GV uvedkommende, og GV kan således ikke gøres ansvarlig herfor. GV forbeholder sig derfor også
retten til at rette sådanne fejl og udeladelser.

2.4.

Den til enhver tid gældende udgave af GV’s HANDELS- OG LEVERINGSBETINGELSER er
tilgængelig på GV’s hjemmeside – www.grisvest.dk

3.

Kvalitetskrav ift. smågrise

3.1.

I tilfælde af GV såvel køb som salg af smågrise gælder følgende kvalitetskrav:
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Smågrise, der handles, skal være treracede halekuperede grise. Halekupering skal være
sket i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovregulering herom.

Smågrise, der handles som 30 kg grise, skal veje fra 25-35 kg ved levering og skal have en
gennemsnitsvægt på 30 kg.

Smågrise, der handles som 7 kg grise, skal veje fra 6,5-12 kg ved levering og skal have en
gennemsnitsvægt på 9-11 kg.

Smågrisene skal i henhold til Transportforordningen, Forordning nr. 1/2005 af 22. december
2004, være i almindelig god kvalitet og være transportegnede.

3.2.

Smågrise med mindre fejl, åbne sår, brok og andre skavanker omsættes og accepteres ikke,
medmindre andet er skriftligt aftalt.

4.

Øremærkning og dokumenter

4.1.

I tilfælde af GV’s køb af grise skal leverandøren/sælgeren være i besiddelse af gyldig af eksporterklæring fra den lokale fødevareregion, ligesom grisene skal være øremærkede med
oprindelsesbesætningens CHR nummer i henhold til den til enhver tid gældende lovregulering herom.

5.

Oplysningspligt og sundhed

5.1.

Officiel sundhedsstatus: Hvor dyrene kommer fra en besætning med en officiel sundhedsstatus, er Sælgeren pligtig til at oplyse denne i forbindelse med aftalens indgåelse.

5.2.

Dokumenteret sundhedsstatus: Hvor besætningen ikke har en officiel sundhedsstatus og
ikke er en del af SUS-systemet, skal Sælger rekvirere blodprøve for egen regning til dokumentation af sundhedsstatus. Ved successive leveringer og løbende aftaler er Sælger på
GV’s opfordring forpligtet til at indhente opdateret blodprøve forud for levering.

5.3.

Sælger har til enhver tid pligt til straks at informere GV om ændringer eller mistanke om ændringer i den officielle sundhedsstatus i henhold til pkt. 5.1. eller den dokumenterede sundhedsstatus i henhold til pkt. 5.2.

Skærbæk, d. 15.01.2021

2/8

5.4.

I tilfælde af at der konstateres udbrud af sygdom, af betydning for grisenes værdi i forbindelse med GV’s senere salg, er sælger forpligtet til straks at informere GV herom. Ved konstatering af følgende sygdomme skal GV altid straks underrettes: Svinedysenteri, nysesyge,
lungesyge, højt salmonellaniveau eller andet sygdomsudbrud som for eksempel PRRS og
PMWS hvor Videncenter for Svineproduktion(eller den organisation der måtte overtage opgaven) gennemfører kampagner for at undgå smittespredning. Det bemærkes at nærværende oprensning ikke er udtømmende.

5.5.

Enhver tilsidesættelse af pkt. 5.1.-5.4. er ensbetydende med, at aftalen mellem Parterne er
væsentligt misligholdt.

5.6.

Overholder Sælger ikke sin oplysningspligt som angivet i pkt. 5.2.-5.4., er såvel enhver klage
som ethvert krav i anledning af dyrenes kondition og sundhedsmæssige stade GV uvedkommende og er således udelukkende Sælgers ansvar. I tilfælde af at GV derfor mødes med
krav i denne anledning af GV’s Kunder, har GV krav på regres mod Sælger.

5.7.

GV har ikke pligt til at aftage Sælgers smågrise, hvor der sker efterfølgende ændringer i den
officielle sundhedsstatus, dokumenterede sundhedsstatus, eller hvor der konstateres sygdom som anført i pkt. 5.4.

6.

Læsningsfaciliteter

6.1.

Enhver tilkørsel såvel som frakørsel til ind- og udleveringsfaciliteter skal være sikret ved behørige læsningsfaciliteter, herunder bl.a. kunne ske på fast, veldrænet, stabil og jævn bund i
al slags vejr.

6.2.

Transportvognen skal frit kunne manøvrere uden hindringer af træer, bygningen og tilhørende udhæng mv., ligesom der skal være plads til chaufførens færden omkring transportvognen ved såvel pålæsning som aflæsning.

6.3.

Alle til en hver tid gældende regler for såvel aflæsning- og pålæsningsfaciliteter skal desuden være opfyldt, og der skal være ordentlige og tilstrækkelige lysforhold.

7.

Ved GV’s levering

7.1.

Levering af grise sker i ikke-SUS godkendte biler.
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7.2.

Transporten varetages af GV eller en af GV anvist vognmand.

7.3.

Leveringsdag vil blive aftalt særskilt mellem Parterne. GV sørger for at aflæsning sker i tidsrummet 03.00-23.00.

7.6.

GV’s levering til Kunden vil ske på én af følgende måder, der nærmere vil fremgå af Parternes aftale og/eller ordrebekræftelsen:

1) På Kundens adresse:

Når aflæsning er sket er grisene leveret.

2) Ved mellemstation:

Ved dyrenes ankomst til mellemstationen er levering sket.

3) Eksportstald:

Levering er sket når dyrene er på eksportbilen og bagklappen er lukket.

7.7.

Forsinkelser ved leveringsmulighed 2, ved mellemstation, og leveringsmulighed 3, ved eksportstald bærer Kunden selv risikoen for.

8.

Reklamation

8.1.

En Kundes reklamation skal ske snarest muligt efter konstatering af evt. problemer, og inden
24 timer efter levering er sket. Herefter vil Kunden have fortabt retten til at gøre enhver misligholdelsesbeføjelse gældende og vil ligeledes ikke kunne kræve erstatning hos GV.

8.2.

I tilfælde af at der er tale om en skjult fejl eller mangel, gælder der en absolut reklamationsfrist på 2 uger efter, at levering er sket. Herefter vil enhver senere fejl eller mangel ikke være
rettidigt og således være GV uvedkommende.

8.3.

Enhver reklamation skal kunne dokumenteres i behørig grad, herunder bl.a. ved dyrlægeattest, billeder eller lignende.

9.

Erstatning

9.1.

Ved GV’s køb af grise af Sælger er Sælger på objektivt grundlag forpligtet til at svare erstatning/afslag i købesummen i følgende situationer og på følgende vilkår:

-

Hvis vægten af smågrise ligger uden for den aftalte gennemsnitsvægt skal fakturaen reguleres forholdsmæssigt.

-

Hvis smågrisene har åbne sår erstattes disse med den fulde købspris.
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-

Hvis smågrise har navlebrok erstattes disse ligeledes med deres fulde købspris. Det
samme gælder fsva. orner og sopolte med navle- eller pungbrok.

-

Smågrise, med synlige skavanker, der er utrivelige og smalle pga. halt, pukkelryg, saddelleje eller bylder erstattes også med den fulde købspris.

-

Halvorner/tvekønnede erstattes med den fulde købspris mod fremvisning af dokumentation herfor.

-

Ved dødsfald inden for 36 timer efter levering er sket erstattes dyrets fulde købspris.
Dog skal der fremvises gyldig dødsattest underskrevet af en autoriseret dyrlæge.

9.2.

Ved GV’s salg af grise til Kunden er GV på objektivt grundlag forpligtet til at svare erstatning/afslag i købesummen i følgende situationer og på følgende vilkår:

-

Hvis vægten af smågrise ligger uden for den aftalte gennemsnitsvægt skal fakturaen reguleres forholdsmæssigt.

-

Hvis smågrisene har åbne sår erstattes disse efter gældende SPF-regler.

-

Hvis smågrise har navlebrok erstattes disse ligeledes efter gældende SPF-regler.

-

Smågrise, med synlige skavanker, der er utrivelige og smalle pga. halt, pukkelryg, saddelleje eller bylder erstattes ligeledes efter gældende SPF-regler.

-

Halvorner/tvekønnede erstattes med den fulde købspris, hvis forholdet konstateres
straks ved levering. Efterfølgende er erstatningen begrænset til maksimalt 250 kr. pr.
stk. mod fremvisning af dokumentation fra Kundens slagteri eller anden form for behørig
dokumentation.

-

Ved dødsfald inden for 24 timer efter levering er sket erstattes dyrets fulde købspris.
Dog skal der fremvises gyldig dødsattest underskrevet af en autoriseret dyrlæge

10.

Ejendomsforbehold

10.1.

Ved GV’s køb af grise fra Sælger, indestår Sælger for at grisene er frie og ubehæftede, herunder frie for ejendomsforbehold og andre tredjemandsrettigheder. Enhver tilsidesættelse
heraf anses for en væsentlig misligholdelse af aftalen.

10.2.

GV bevarer altid ejendomsretten til grise, der sælges af GV til danske Kunder i videst muligt
omfang, indtil købesummen er betalt. Kunden er derfor ikke berettiget til at råde over dyrene
ved salg, slagtning, pantsætning eller på anden vis førend købesummen er betalt.

10.3.

Hvor levering skal ske til en tysk Kunde har GV et udvidet ejendomsforbehold i videst muligt
omfang i henhold til mulighederne i tysk ret.
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10.4.

Hvor levering skal ske til en Kunde i et andet land end Tyskland, har GV et ejendomsforbehold i videst muligt omfang i henhold til, hvad det pågældende lands lovgivning tillader.

10.5.

Kunden er i alle situationer forpligtet til at bistå med at sikring af ejendomsforbeholdet ift.
tredjemand i såvel national som udenlandsk ret. Eventuelle udgifter forbundet hermed skal
afholdes af Kunden.

10.6.

Kunden er så længe ejendomsforbeholdet består forpligtet til at drage omsorg for grisenes
ve og vel, rettelig håndtering og grisenes vilkår i overensstemmelse med gældende regler.

10.7.

Kunden er ikke berettiget til kompensation for afholdte udgifter, mens dyrene var i Kundens
varetægt, i tilfælde af at dyrene tilbagetages.

11.

Force Majeure og force majeure lignende forhold

11.1.

GV er fritaget for at opfylde enhver aftale med såvel en Sælger som en Kunde, uden at blive
mødt med et potentielt erstatningskrav eller anden kompensation, hvis manglende opfyldelse
af aftalen skyldes forhold, som ligger uden for GV’s kontrol. Herunder hører eksempelvis,
idet der ikke er tale om en udtømmende opremsning: Arbejdskonflikter, afbrydelse af den
almindelige samfærdsel, krig, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, veterinærrestriktioner af enhver art, der forhindrer transport af grise, svinepest,
epidemi eller pandemi, konkurs, betalingsstandsning eller lignende hos GV’s leverandør,
produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes GV
samt indtræden af tilsvarende force majeure eller force majeure lignende forhold hos GV’s
leverandør.

12.

Ansvarsbegrænsning

12.1.

GV er ikke ansvarlig for Sælgers eller Kundens indirekte tab, herunder driftstab og tabt
avance, men også andre indirekte tab. GV er ikke ansvarlig for afledede tab som følge af fejl
eller mangler ved det leverede, og GV er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved det leverede
som måtte medføre andre skader, eksempelvis smitte. Sælger eller Kunden kan således
ikke overfor GV fremsætte krav om forholdsmæssigt afslag, erstatning eller godtgørelse for
det direkte eller indirekte tab, som køber måtte være påført i forbindelse med manglen/ansvaret, jfr. dog punkt 12.2.
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12.2.

I de tilfælde, hvor Sælger eller Kunden lider tab som følge af GV’s fejl eller forsømmelser eller for manglende opfyldelse af en aftale, der skyldes grov uagtsomhed fra
GV’s side, er GV dog ansvarlig for den skete skade, men dog således at GV’s ansvar aldrig
kan overstige den aftalte købspris for den omhandlede leverance på leveringstidspunktet.

12.3.

Tab forårsaget af skjulte sundhedsmæssige eller konstitutionsmæssige fejl ved de leverede
dyr er GV ikke ansvarlig for – med undtagelse af de i pkt. 10 nævnte forhold.

12.4.

GV kan på intet tidspunkt gøres ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af den af GV eller
Kundens anvendte vognmand. Ligeledes kan GV ikke gøres ansvarlig for mulig smitte/infektion eller indføring af uønskede svinesygdomme i Sælgerens besætning som følge af fejl og
forsømmelser begået af den anvendte vognmand.

13.

Betaling

13.1.

Kundens betaling skal være på GV’s konto senest 3 dag efter fakturadato. I tilfælde af for
sen betaling tillægges renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

13.2.

Vægten, der danner grundlag for afregning, er vægten vejet på verificeret på eksportbilen
eller verificeret brovægt på eksportmarkedet/omlæsseplads.

13.3.

Afregningsprisen reguleres i henhold til aftalt basisvægt. Afvigelser i forhold til basisvægten
reguleres i henhold til aftalt grisenotering på leveringstidspunktet.

13.4.

Prisinformationer oplyst af GV er eksklusiv moms, der opkræves efter gældende regler, og
eksklusiv den til enhver tid gældende produktionsafgift til Svineafgiftsfonden.
Den endelige pris tillægges moms og afgift efter gældende regler.

14.

Overdragelse af rettigheder

14.1.

Enhver overdragelse af rettigheder/forpligtelser i henhold til parternes aftale kan kun ske
med den anden parts udtrykkelige og skriftlige samtykke.

15.

Lovvalg, værneting og mediation

15.1.

Nærværende aftale er undergivet dansk ret med de undtagelser der følger af aftalen.
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15.2.

Enhver tvist mellem Parterne skal forsøges løst ved forhandling og i mindelighed. Parterne
er derfor forpligtet til at medvirke til mediation.

15.3.

Kan en tvist ikke løses ved forhandling eller mediation, er værnetinget aftalt til Retten i Sønderborg.

oo00oo
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