HK salgs- og leveringsbetingelser

02.11.2022

Tak for at Købmandsgaarden blev valgt som samhandelspartner!
Vi vil i Købmandsgaarden gøre, hvad der er os muligt for at sikre en samhandel til din fulde tilfredshed.
For at undgå eventuelle tvivlsspørgsmål følger Købmandsgaarden de generelle købs/salgs- og leveringsbetingelser, der er udarbejdet af brancheorganisationen for korn og foderstoffer: DAKOFO. Disse betingelser danner, hvis ikke andet er aftalt, grundlag for
afvikling af købs- og salgskontrakter.
Bestillingsfrister for grovvarer.
For sækkevarer:
Bestilling til levering på varetur skal ske senest kl. 10.00, 2 arbejdsdage før leveringsdag.
Bestilling efter kl. 10, 2 dage før leveringsdag = Gebyr kr. 300,00
For løsvarer:
•

2 arbejdsdage før leveringsdag

= Hjælp os med at planlægge

•

Inden kl. 10 dagen før leveringsdag

= Rettidig bestilling

•

Efter kl. 10 dagen før leveringsdag

= Gebyr kr. 300,00

•

Til levering samme dag

= Gebyr kr. 600,00

•

Weekend til straks levering

= Gebyr kr. 1500,00

•

Ved bestilling af løse træpiller inden kl. 10.,leveres der indenfor 3 hverdage i sælgers valg

Takster:
•

Aflæsning pr. påbegyndt 1/2 time (længere end 60 min./læs)

kr. 250,00

•

Egen læsning pr. påbegyndt 1/2 time (længere end 60 min./læs)

kr. 250,00

•

Lang sugetid af afgrøder pr. påbegyndt 1/2 time (længere end 90 min./læs.

kr. 325,00

•

Vejning som serviceydelse.

kr. 100,00

•

Leje af gødningsspreder udlejes kun i forbindelse med køb af gødning af HK.

kr.

6,50 pr. 100 kg.

Betalingsbetingelser:
Vi tilbyder løbende halvmåned + 12 dage. Kreditten gives under forudsætning af at alle betalinger sker rettidigt.
Her betaler du via LeverandørService eller direkte til Hornsyld Købmandsgaard A/S med forfaldsdag den 12. og den 27. i måneden. LeverandørService er en betalingsordning, der automatisk kan overføre din betaling til Hornsyld Købmandsgaard A/S.
Ved forsinket betaling, beregnes et rentetillæg i henhold til vor til enhver tid gældende rentesats, beregnet fra udleveringsdagen og
indtil betaling sker. Betaling af morarenter afskærer os ikke fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af
betalingspligten måtte medføre. Ved rykkerhenvendelse pålægges et gebyr på kr. 100,00. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne
renter.
Ved forsinket betaling, herunder uberettiget afvisning af LeverandørService, forbeholder Hornsyld Købmandsgaard A/S sig retten
til at forkorte den fremtidige kredittid uden yderligere varsel. Kredittiden vil oftest blive reduceret til højest lb. uge + 4 dage, men
kan helt bortfalde. Denne reducering i kredittiden giver ikke ret til kompensering i indgåede kontrakter.
Kornkøb:
Afregningsregler fremgår af Købmandsgaardens høstorientering.

Løsvarer – korn, råvarer, og foderblandinger:
Prisen er i danske kroner basis 36 tons løst indblæst, såfremt ikke andet er aftalt.
Prisdifferentiering bliver beregnet ud fra den samlede ordres størrelse., inden for samme kategori.

Mængde i kg

1.500 – 2.999
3.000 – 5.999
6.000 – 11.999
12.000 – 23.999
24.000 – 30.999
31.000 – 35.999
36.000

Tillæg / fradrag

Tillæg / fradrag

kr. pr. 100 kg

kr. pr. 100 kg

Løs lev. blæs
+ 29,50
+ 15,00
+ 6,00
+ 3,00
+ 2,00
+ 1,00
0,00

Løs lev. tip

Basis - 0,00
Basis - 1,00
Basis - 2,00
Basis - 3,00

Returlæs:
Såfremt den bestilte varemængde + 10 % ikke kan aflæsses, debiteres kr. 300,00 pr. vare, der skal med retur.
Varetur – sækkevarer:
Købmandsgaarden kører vareture i hele vort markedsområde én gang ugentligt. Sækkevarer leveres kun på paller – aflæsset med
truck eller kran.
Paller:
Europaller debiteres til kr. 160,00 pr. stk. ekskl. moms og krediteres til kr. 85,00 pr. stk. ekskl. moms.
Engangspaller debiteres til kr. 125,00 pr. stk. ekskl. moms
Alle nævnte priser er ekskl. moms.

