
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser  
Gældende fra 1. oktober 2014

§ 1 Generelt 
De følgende bestemmelser gælder i det om fang 
intet andet skriftligt er aftalt mellem Weibulls 
Horto Danmark (i det følgende benævnt som 
”Sælger”) og køber. Det er kundens ansvar at 
oplyse den korrekte leveringsadresse. Anmeldel-
se af ny leveringsadresse skal bekræftes skriftligt 
af sælger. Ordren er ikke gældende over for 
sælger før en skriftlig ordrebekræftelse fra sælger 
foreligger. Det er køberens pligt at kontrollere 
den modtagne ordrebekræftelse og indenfor 7 
dage efter modtagelsen at gøre krav på fejl og 
uoverensstemmelser. En senere fejlmelding og/
eller uoverensstemmelse vil ikke blive taget i be-
tragtning og køber må påregne at blive faktureret 
for den afgivne ordre.

§ 2 Priser
Alle priser angives i danske kroner excl. Moms. 
Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte 
leverance ændres som følge af ændringer i ind-
købspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, 
skat, afgifter, olietillæg o.lign. er sælger berettiget 
til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller 
aftalte priser.
Omfattes leverancen af en af sælgers benyttet 
prisliste, fastsættes prisen for leverancen på 
grundlag af den prisliste som er gældende på 
leveringstidspunktet. Tilbud er bindende for sæl-
ger i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet 
er aftalt skriftligt. Sælgeren har ret til efterføl-
gende at afstå tilbuddet og generelle kreditvilkår 
efter kredit kontrol af køberen.

§ 3 Levering
Levering sker AB sælgers lager (EXW henhold til 
Incoterms) eller andet afsendeslssted som sæl-
geren beslutter. Med hensyn til dyrk nings materi-
ale (herunder græstørv, blomster, grøntsager og 
bærplanter eller lignende) sker forsendelse fra 
forskellige lagre. Sælgeren sørger for på købers 
regning og risiko at transportere de bestilte 
varer til den aftalte leveringsadresse. Blomster 
planter leveres på CC- containere med mindre 
andet er aftalt. Pakket grøntsags og blomster-
frø leveres normalt ikke med andre produkter. 
Transportskader skal straks anmeldes til trans-
portøren af køberen. Levering med andre trans-
portformer end ovennævnte aftales i hvert enkelt 
tilfælde. Pristillæg for paller og andet emballage 
kan forekomme. Levering fra to eller flere steder 
eller på én eller flere gange betyder mere end en 
forsendelse. Jordleveringer fra fabrik eller lager  
leveres på engangspaller som debiteres kunden. 
Kran og gaffeltruck aflæsning betales af kunden. 
Alle truck aflæsninger af jord skal angives ved 
bestilling. Levende plante materiale leveres i god 
kondition. Variation i størrelse, farve og udse-
ende kan forekomme, afhængigt af årstid og 
leverings tidspunkt. Plante materiale produceret 
uden for den danske grænse er forsynet med 
gyldigt plantepas. (Plantepas er en garanti for, at 
planterne har gennemgået sundhedstjek og er 
godkendt af den relevante myndighed i oprindel-
seslandet).

§ 4 Ansvar
Risiko og ansvar for produktet overgår til køber, 
når varerne er afsendt til køber. Hvis køber 
ikke kan modtage voksende materialer på det 
aftalte leveringstidspunkt indestår sælger ikke 
for kvaliteten ved senere leveringsdato. Hvis 
køber vil afhente varerne, er det købers ansvar 
fra aftalt leverings tidspunkt og til afhentning af 
varerne og varerne holdes adskilt og til rådighed 
for køberen.

§ 5 Leveringstid
Ordrebekræftelse fremsendes med leverings 
tidspunkt og forventet pris.
Såfremt leveringsdatoen ændres med 14 dage 
kan køberen annullere den forsinkede levering 
eller del levering af leverancen Det er købers 
ansvar straks at underrette sælgeren om dette, 
når han har meddelt den forsinkede levering da 
køber ellers vil blive faktureret for ordren.
Sælger er ikke ansvarlig for købers skader på 
grund af ændring i leveringstidspunktet eller helt 
manglende levering.

§ 6 Fejl og mangler
Det er købers ansvar umiddelbart efter levering 
at undersøge alle leverancer. Såfremt en leve-
rance ikke svarer til det aftalte skal køber rekla-
mer inden 24 timer,  dog ikke  senere end den 
næste arbejdsdag efter den modtagne levering. 
Andre klager skal ske senest 7 dage efter leve-
ringsdatoen. Klager vedrørende sorts ægthed, 
afvigelser eller spireevne skal ske omgående 
og i god tid, så besigtigelse kan finde sted på 
dyrknings arealet. Analyse af frøet, der skal god-
kendes af sælger,  udføres straks efter produk-
tets ankomst og prøvetagning skal være i ove-
rensstemmelse med den nationale frøkontrols 
regler. Køber er ikke berettiget til erstatning for 
skader forårsaget af fejl eller mangler ved varen, 
medmindre fejlen eller manglen kan henføres til 
sælgerens forsømmelse. Sælger er ikke ansvar-
lig for personskade eller skade på ejendom for-
årsaget på grund af de skadelige egenskaber 
(kaldet produktansvar), i det leverede produkt. 
Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte 
blive afhjulpet, omleveret eller købesummen for
det solgte vil blive krediteret. Vederlag til køber, 
herunder kompensation for tab af produktion, 
tab af avance eller andet indirekte tab kan aldrig  
overstige salgsværdien af varen.

§ 7 Ansvarsbegrænsning
For krav som vedrører sælgers opfyldelse eller 
manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er 
køber berettiget til erstatning for direkte tab med 
følgende begrænsninger: Sælgers erstatnings-
ansvar er begrænset til direkte skader/tab og er 
uanset årsag og  kravets art begrænset til det 
beløb der er faktureret for den vare der forårsa-
gede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte 
forbundet med erstatningskravet. Sælger er 
under ingen omstændigheder erstatnigsansvarlig 
overfor køber for tabt arbejdsfortjeneste eller 
andre indirekte tab eller følgeskader der skyldes 
anvendelse af det solgte eller manglende mulig-
hed  for at anvende dette, uanset om sælger er 
blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

§ 8 Force Majeure
Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for 
køber for tab der hidrører fra omstændigheder af 
usædvanlig art og som forhindrer, besværliggør 
eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse 
indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger 
uden for sælgers kontrol, herunder arbejdskon-
flikter, krig, statslige beslutninger, tabt, forsinket 
eller reduceret høst, tabt, forsinket eller redu-
cerede leverancer fra underleverandører, vejrlig, 
naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig 
beslaglæggelse, import eller eksport forbud, 
afbrydelse af den offentlige samfærdsel,herunder 
energiforsyning, væsentlige pris og/eller afgifts-
forhøjelser, valuta udsving, der skyldes forhold 
der ikke kan bebrejdes sælgers evne til at over-
holde sin levering eller hæmme den betydeligt. 
Sælger kan trække sig fra den aftalte ordre uden 
ansvar for skader eller tab der måtte opstå for 
køber som følge heraf.

 § 9 Annullering
Køber har ret til at annullere bekræftede ordrer 
indtil forudbestillingstiden begynder. Afbestilling 
efter forudbestillingstidens begyndelse vil ikke 
blive accepteret.

§ 10 Betalingsbetingelser
Betaling skal ske senest 30 dage fra fakturada-
to. Ved for sen betaling pålægges renter efter 
gældende takst. Eventuelle bemærkninger om 
fakturaen skal ske inden for 7 dage. Eventuelle 
modkrav kan kun kræves, hvis de er godkendt 
af sælger eller etableret i retten. Manglende over-
holdelse af sælgers betalingsvilkår anses som 
væsentlig misligholdelse der berettiger sælger til 
at standse yderligere leverancer samt til at kræve 
ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfal-
dent, indbetalt straks. Sælger forbeholder sig ret 
til at opkræve et ekspeditionsgebyr for ordrer
under 1000 Kr.

§ 11 Ejendomsforbehold
Varerne forbliver sælgers ejendom indtil fuld 
betaling er modtaget for det leverede, herun-
der også  eventuelle omkostninger, skatter og 
strafrente.

§ 12 Returvarer
Varer modtages kun retur såfremt dette er 
skriftligt aftalt mellem parterne. Det er under alle 
omstændigheder en betingelse at returnerede 
varer er kurante i ubeskadet stand og i original 
ubrudt emballage.

§ 13 Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres 
i mindelighed skal afgøres ved Sø og Han-
delsretten. Såfremt denne ret ikke har saglig 
kompetence til at behandle sagen, vil sagen blive 
behandlet i Byretten under anvendelse af dansk 
ret. Dansk international privatret, der henviser 
til fremmed ret samt den internationale købelov 
(CISG) finder dog ikke anvendelse.

OBS. Weibulls Horto Danmark tager forbehold 
for trykfejl og misfortolkninger. 


