Salgs- og leveringsbetingelser for Nørmark Food A/S
§ 1. Generelt om disse betingelser: Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle leverancer fra Nørmark Food A/S, medmindre
der direkte og skriftligt er aftalt andet mellem Nørmark Food A/S og køber. Køberens egne indkøbsbetingelser viger for nærværende
betingelser.
§ 2. Produktoplysninger: Enhver oplysning - uanset om den hidrører fra Nørmark Food A/S eller en af dennes forretningsforbindelser angående vægt, indhold og øvrige tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v. er udelukkende vejledende, og disse
oplysninger er kun bindende for Nørmark Food A/S i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem i tilbud og/eller ordrebekræftelse.
Specifikke krav fra køber er kun bindende, hvis de er skriftligt bekræftede af Nørmark Food A/S.
§ 3. Aftaleindgåelse og priser: Hvis der fremsendes skriftligt tilbud, er dette kun bindende for Nørmark Food, såfremt det accepteres
inden 10 dage fra dateringen på Nørmark Food A/S’ tilbud eller inden for den kortere acceptfrist, der måtte være angivet. Såfremt
Nørmark Food A/S har sendt ordrebekræftelse, såfremt Nørmark Food A/S’ ordrebekræftelse afviger fra køberens ordre ved tillæg,
indskrænkninger eller forbehold, og såfremt køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal køber umiddelbart efter modtagelsen af
ordrebekræftelsen meddele dette til Nørmark Food A/S. I modsat fald gælder alene Nørmark Food A/S’ ordrebekræftelse. Er intet andet
aftalt, afregnes alle ordrer til de på leveringsdagen gældende priser. De angivne priser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter.
§ 4. Leverancen: En leverance består af de varer, der ifølge tilbuddet/ordrebekræftelsen skal leveres samtidigt på samme sted.
§ 5. Fakturering og betaling :Den aftalte pris faktureres ved levering. Betaling skal ske senest 21 dage efter fakturadato, medmindre
der er angivet et andet betalingstidspunkt i tilbuddet/ordrebekræftelsen. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, beregnes der fra
forfaldsdato en månedlig rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Herudover kan Nørmark Food A/S kræve rykkergebyrer, inkassogebyrer
og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af den aftalte pris. Køberens pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer over fejl
eller mangler. Undlader køber at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt og sted, er køber forpligtet til at erlægge betaling, som om
modtagelse havde fundet sted i henhold til aftalen, ligesom køber er forpligtet til at betale alle udgifter vedrørende den manglende
modtagelse af leverancen, herunder udgifter til opbevaring og senere levering.
§ 6. Levering og tilbagelevering :Levering sker ab fabrik på det i tilbuddet/ordrebekræftelsen anførte tidspunkt. Såfremt en leverance
overstiger 300 kg, kan køber dog vælge at få leveret fragtfrit i Danmark.
§ 7. Risiko og ansvar: Risikoen for leverancen overgår til køber ved levering.
§ 8. Reklamation og erstatning :Såfremt køber anser leverancen for at være mangelfuld, skal køber straks - og senest 2 dage efter
modtagelsen - meddele dette til Nørmark Food A/S, ligesom køber skal undlade videre brug af leverancen, idet årsagen til den mulige
mangel straks skal undersøges af parterne. Såfremt køber ikke reklamerer straks ved modtagelsen, anses leverancen for at være
kontraktmæssig opfyldt. Indtræder der erstatningsansvar for Nørmark Food A/S, omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab og
lignende indirekte tab. Såfremt Nørmark Food A/S er forpligtet til at betale erstatning efter dansk rets almindelige regler, begrænses
erstatningen til et beløb svarende til det aftalte vederlag for den pågældende leverance.
§ 9. Købers økonomiske forhold: Såfremt køberens økonomiske forhold efter Nørmark Food A/S’ opfattelse ikke er tilfredsstillende,
eller såfremt køber ikke overholder betalingsbetingelser vedrørende tidligere leverancer, er Nørmark Food A/S berettiget til at annullere
ikke effektuerede ordrer. Hvis købers økonomiske forhold kan sidestilles med anteciperet misligholdelse, kan Nørmark Food A/S kræve
erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Såfremt køber anmelder rekonstruktion, forhandler om akkord eller
der afsiges konkursdekret over køber, er Nørmark Food A/S berettiget til at ophæve enhver aftale eller suspendere fremtidige
leverancer, uden at køber kan fremsætte noget krav over for Nørmark Food A/S. Har Nørmark Food A/S uforfaldne tilgodehavender
forfalder disse straks til betaling.
§ 10. Force majeure: Nørmark Food A/S er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering, ligesom
Nørmark Food A/S i øvrigt er fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvis skyldes
omstændigheder, som Nørmark Food A/S ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke,
lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører,
uheld i produktion eller afprøvning, naturkatastrofer eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller
bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller
fremsætte noget krav i øvrigt mod Nørmark Food A/S.
§ 11. Delvis ugyldighed: Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller
uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed og gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.
§ 12. Lovvalg og værneting: Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i forbindelse med aftaler om leverancer fra Nørmark Food
A/S, herunder fortolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding eller Sø- og
Handelsretten, såfremt spørgsmålet er omfattet af sidstnævntes kompetence.

