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Salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.03.2022
Vejning, inspektion og mulig prøvetagning af materialer leveret på Sælgers
anlæg, mindsker ikke afsenderens og Kunden lovpligtige ansvar for
nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplyste data.

Generelle betingelser
1. Anvendelse og definitioner
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Torben
Clausen A/S, CVR-nummer 14163581, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev (herefter
benævnt "Sælger") og Sælgers erhvervskunder (herefter benævnt "Kunden")
vedr. Transport, Affaldshåndtering, Jordhotel, Nedbrydning, Entrepriser,
Vintertjeneste og tilknyttede ydelser, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem
parterne.

2. Oplysninger om Sælger
Sælger er godkendt indsamlingsvirksomhed og er registreret i Affaldsregistret.
Godkendelsen er udsted af:
Miljøstyrelsen, Jord & Affald, Strandgade 29, 1401 København K
Sælger er Autoriseret Kloakmester v/ DME Kloakmestergaranti.
Sælger er medlem af Dansk Industri samt brancheorganisationerne Danske
Maskinstationer og Entreprenører, ITD – Brancheorganisation for den danske
vejgodstransport, Danske Byggeri og Byggeriets Kvalitetskontrol.
Iht. Gældende love og regler rapporterer Sælger modtaget mængde, art, afgifter
mv. til myndighederne.

3. Aftalegrundlag
Nærværende betingelser udgør, sammen med Sælgers tilbud det samlede
aftalegrundlag. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde
meddelt til Sælger udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Hvis Materialesammensætningen for et læs overvejende afviger fra den aftalte
kvalitet, fastslår Sælger, hvilken kvalitet, der faktisk er leveret og informere
Kunden herom.

8. Mangler
Reklamationer skal ske skriftlig og straks ved varens modtagelse for synlige
mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted for usynlige mangler. I
modsat fald har Kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. Ved
rettidig reklamation over mangler foretager Sælger afhjælpning, omlevering eller
forholdsmæssigt afslag i købesummen efter Sælgers valg. Kunden kan ikke som
følge af mangler ved det købte eller egen ophævelse af aftalen rejse krav om
erstatning for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, medmindre
køber kan dokumentere, at manglen skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side.

9. Fakturering og Betaling
Den Kunde som har bestilt serviceydelsen/varen, er ansvarlig for betaling i
henhold til de i denne aftale anførte betalingsbetingelser, selv når Kunden er
berettiget til kompensation fra et forsikringsselskab, en offentlig fond eller andre
kilder.
Sælger kan efter eget valg foretage en kreditvurdering af Kunden. Sælger kan
som forudsætning for udførelse af en serviceydelse eller salg af vare, kræve at
Kunden stiller en bankgaranti som sikkerhed for beløb, som skal betales til
Sælger. Ligeledes har Sælger ret til at kræve forudbetaling for sine services til
Kunden.
Alle priser for private er netto kontant ved afhentning af materialer hos Sælger,
hvis andet ikke er aftalt.

Sælger forpligter sig til at udfører ydelser på en professionel måde i
overensstemmelse med sine tilladelser og lovkrav.
Ved brug af Sælgers følgesedler af enhver art, accepteres Sælgers salgs- og
leveringsbetingelser.

Al fakturering pålægges gældende gebyr for Indrapportering/Ekspedition. Pr. 1.
april 2022 er gældende gebyr kr. 49,- ekskl. moms.
Sælger samler transaktioner til fakturering medio og ultimo hver måned. Får
Sælger oplyst Kundens sagsnummer af Kunden, vil dette blive faktureret
særskilt.

4. Tilbud
Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret,
medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Sælgeren i hænde
efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger
meddeler kunden andet. Sælger har ret til at foretage ændringer i forhold til
fremsendte tilbud, hvis ændringer forekommer hensigtsmæssigt og ikke på
væsentlig måde har negativ betydning for Kunden, dvs. ikke forringet kvalitet
eller yderligere omkostninger.

5. Prisforbehold
Er andet ikke aftalt er prisen for en vare eller serviceydelse fastsat i henhold til
Sælgers gældende prisliste samt den vejning, potentiel prøvetagning og analyse
som Sælger udfører.

Minimum fakturering er p.t. kr. 50,- pr. faktura ekskl. moms.
Har Køber ikke oplyst en e-mail til fakturering samt udsendelse af kontoudtog, vil
der pålægges gebyr for Administration. Gældende gebyr pr. 1. april 2016, er kr.
50,- ekskl. moms.
Sælger påligger ydelser og varer et olietillæg, der bliver fastsat hver mandag på
baggrund af udviklingen i dieselpriser. Den er varierende og sælger kontaktes for
at få den aktuelle oplyst.
Overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes rykker pålagt gebyr kr. 50,-.
Udebliver betaling fortsat, fremsendes inkassovarsel pålagt gebyr kr. 100,-.

Sælgers priser er fastsat for arbejder/transport indenfor normal arbejdstid.
Normal arbejdstid er defineret som hverdage i tidsrummet klokken 06:00 – 18:00.
For arbejder udover dette tidsrum, vil prisen afvige fra prislisten.

Ved manglende betaling tilskriver Sælger morarenter pt. på 1,5% pr. påbegyndt
måned.

Moms til den gældende sats samt enhver anden lovpligtig skat og afgift tillægges
alle priser.

Ved fortsat udeblivelse af betaling, er Sælger berettiget til uden varsel at
overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af
inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger.

6. Serviceydelser hos Kunden
Såfremt hele eller dele af serviceydelsen udføres hos Kunden, skal denne oplyse
Sælger om de tilladelser, instrukser og sikkerhedsforskrifter, der skal overholdes
hos Kunden. Sælger forpligter sig til at overholde disse under arbejdet hos
Kunden. Kunden er ansvarlig for at sikre, at de oplysninger og instrukser, der
gives til Sælger i forbindelse med levering af serviceydelser, er nøjagtige og
fuldstændige, og at det arbejdssted, udstyr, tilbehør og forsyninger, der stilles til
rådighed for Sælgers udførelse af serviceydelserne, er i en stand, der opfylder
lovkravene. Kundens udstyr, tilbehør og forsyninger i forbindelse med udførelsen
af serviceydelserne hos Kunden skal stilles til rådighed for Sælger uden
beregning.

Ved kontanthandler kan Sælger ikke udbetale beløb der overstiger kr. 1.000, idet
Sælgers anlæg ikke råder over større mængder af kontanter. Sælger modtager
ikke kontant betaling over kr. 10.000 inkl. moms i henhold til Hvidvaskningsloven.
Ved handel med metalskrot afregnes efter gældende regler for omvendt
betalingspligt af moms / ”Reverse Charge”.
Såfremt andet ikke er aftalt er Sælgers betalingsbetingelser som følger:
•
Private – 8 dage netto
•
Virksomheder – 14 dage netto
•
Offentlige – løbende måned + 20 dage

10. Sælgers ansvar

7. Modtagekontrol
Ved læsning/aflæsning ved Sælgers anlæg, skal der foretages vejning på
Sælgers vægt med gyldig verifikation. Der udleveres vejeseddel. Udgifter
forbundet med ventetid på Sælgers anlæg i forbindelse med vejning,
prøveudtagning og kontrol, læsning m.v. er Sælger uvedkommende.

Sælger er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare/serviceydelse
forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra
Sælgers side. Sælger hæfter aldrig for dagbøder, driftstab, tidstab, avancetab
eller andet indirekte tab.
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Sælger er ansvarlig for at transport, håndtering og bortskaffelse af materialer i
henhold til offentligretlige regler, samt at indberette bortskaffelsen til de relevante
myndigheder i overensstemmelse med gældende regler herom.
Da sten-, sand- og grusmaterialer er et naturprodukt, kan der fra de forskellige
indvindingssteder og i de forskellige sorteringer være forskellige kvaliteter. Det er
derfor Kundens ansvar at iagttage, at det grusmateriale, der leveres, er egnet til
det formål, det ønskes anvendt til. Det er på samme vis Kundens ansvar, at han
ved indbygning af grusmaterialet i andre produkter påser, at grusmaterialet har
den til indbygningens ønskede kvalitet.
Hvis køber leverer et af vore grusprodukter til tredjemand, eller indbygger han
grusmaterialet i et andet produkt, som han leverer til tredjemand, påtager Sælger
sig ikke noget ansvar for produktet, og Kunden er pligtig til at holde Sælger
skadesløs.

domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til de ”Almindelige salgs- og
leveringsbestemmelser” og i øvrigt efter dansk ret.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne
i § 47 i ”Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og
anlægsvirksomhed” (Herefter AB 92) eller efter reglerne i §65 i ”Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (Herefter
AB 18).
Syn og skøn skal etableres efter reglerne i §45 i AB 92 eller §66 i AB18,
medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de
ordinære domstole.
Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges ved
Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder
sig.

11. Ansvar for følgeskader
Sælger er ikke ansvarlig for transportens eventuelle følgeskader, medmindre
skaden skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. Ansvar for kørsel inden for
Kundens matrikel/leveringsområdet sker på Kundens ansvar, og Sælger kan
således ikke drages til ansvar for eventuelle skader på fliser, belægninger og
lignende. Det samme gælder i de tilfælde, hvor Kunden forlanger indkørsel over
ikke kørefast plads eller vej.

Transport udført af Sælger

Kunden er ansvarlig for sine egne medarbejderes arbejdssikkerhed. Kunden har
ansvaret for enhver miljømæssig påvirkning og skade, der måtte indtræffe hos
Kunden eller i dennes omgivelser, medmindre det kan påvises, at en sådan
påvirkning eller skade skyldes en af Sælger eller Sælgers medarbejdere
forsætlig eller uagtsom handling.

Kundens medarbejdere deltager uden beregning i lastningen af køretøjet ved
hjælp af Kundens maskiner, udstyr eller lignende hjælpemidler.

12. Ophævelse af aftale
Sælger kan ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse
herom, såfremt Kunden begår væsentlig misligholdelse af aftalen og undlader at
afhjælpe et sådan en misligholdelse hurtigst muligt og uden unødigt ophold efter
at have modtaget skriftligt varsel herom. Det anses for at være en væsentlig
misligholdelse at Kunden er insolvent, erklæres konkurs, kommer under
rekonstruktion eller anden lignende behandling, eller hvis Kunden informere om,
eller det på anden vis bliver tydeligt, at betaling fra Kunden vil blive væsentlig
forsinket.
Sælger har ret til at opsige aftalen øjeblikkeligt, såfremt at Kundens betaling er
forsinket, og såfremt Kunden ikke har stillet en for Sælger acceptabel
bankgaranti.
Sælger har ret til at standse serviceydelserne, hvis Kunden har ubetalte
udeståender eller på anden vis ikke overholder Sælgers praksis som fastsat i
aftalen.
Er der tale om Udlejningsaftaler, kan aftalen fra begge parter opsiges med 30
dages varsel, såfremt andet ikke er anført i en særskilt aftale.

13. Underleverandører
Sælger har ret til at gøre brug af underleverandører i forbindelse med levering af
serviceydelser/varer. Sælger er ansvarlig for sine underleverandørs arbejde i
forhold til Kunden. Aftalens indhold vedrørende Kundens forpligtelser over for
Sælger, samt Sælgers ansvarsbegrænsning gælder også i forhold til Sælgers
underleverandører.

18. Transport
For transportservice fastsættes ansvaret for varen/affald i henhold til gældende
lovgivning.

19. Mængder
Hvor mængdeangivelsen er i vægt, er det den ved lastning konstaterede vægt.

20. Levering
Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelser frit læsset på lastvognen på
Sælgers plads. Ved salg ab plads anses varen leveret, når den er læsset på
vogn. Er der truffet særlig aftale om Sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt),
leveres varen så nær brugsstedet som en fuldt lastet lastvogn bekvemt kan køre.

21. Kørsel med jord
Jorden skal være tør og i øvrigt opfylde alle krav i henhold til gældende love og
regler om jordflytning. Bortkørsel af jord i m3 afregnes efter 1.500 kg pr m3 i løs
mål.
Sælger tager forbehold for tilfælde, hvor det al Sælger valgte jordtip bliver fyldt
eller ikke kan modtage jord pga. vejrlige forhold. Sådanne omstændigheder kan
medføre ændringer i prissætning, ligesom det kan medføre, at Sælger ikke
længere er forpligtet af den aftalte kapacitet uden merbetaling.
Det er Kundens ansvar at kontrollere om jorden må transporteres af Sælger.
Det er Kundens ansvar og pligt at oplyse om jordforureningsforhold.
Jord og andet materiale må ikke indeholde større fremmedlegemeder, som f.eks.
sten, murbrokker, metal, træ eller andet, medmindre dette fremgår i særskilt
aftale herom. Kunden skal oplyse oprindelsessted.
Såfremt ovenstående krav ikke er opfyldt, vil Sælger fakturere i henhold til
gældende prisliste tilsvarende materialets faktiske beskaffenhed.

22. Modtagekontrol

14. Forsikring

Inden læsning/aflæsning ved Kunden skal Kunden sikre sig, at følgesedlens
angivelser er i overensstemmelse med bestillingen samt under
læsningen/aflæsningen foretage visuel kontrol af det leverede.

Sælger er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer.

15. Force majeure
Sælger er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af
forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Sælger er fri for ansvar, så
længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for
Sælgers kontrol, og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens
indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse,
hærværk, arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari eller andre
uforudsete hindringer.

16. Fortrolighed
Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge
Sælgers erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er
offentligt tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og
uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

17. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved voldgift,
medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære

Affaldshåndtering
23. Affald
Kunden er forpligtet til at informere Sælger om den nøjagtige sammensætning af
affaldets beskaffenhed.
Sælger har ret til at afvise modtagelse af affald, så længe der foreligger
væsentlig årsag hertil. F.eks. anses følgende for væsentlige årsager, ubetalt
gæld, punkterne a-e nedenfor, unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger om
affaldet, der ikke sikkert kan håndteres på sælgers anlæg inden for lovens
rammer og gældende tilladelser. Afvist affald skal bortskaffes omgående af
Kunden eller for Kundens regning.
Sælger påtager sig ikke ansvar for affaldet, inden at mængden og
sammensætningen af affaldet er behørigt kontrolleret af Sælger, og stemmer
overens med de af kunden oplyste detaljer. Sælger er berettiget til at opkræve de
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omkostninger eller erstatninger som Kundens unøjagtige eller ufuldstændige
data har resulteret i.
Kunden påtager sig at sikre, at de leverede varepartier aldrig – med mindre der
er indgået anden udtrykkelig skriftlig aftale – indeholder:
a) Radioaktive materialer
b) Ttromler, beholdere og tanke med rester af fødevarer, olie eller kemikalier
c) Lukkede tromler, beholdere, tanke, trykbeholdere af enhver slags
d) Alle former for sprængstoffer
e) Giftige eller giftmærkede stoffer og giftmærket emballage.
Priser på affald er dagspriser ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Sælger
har ret til at justere de anførte og oplyste priser uden forudgående varsel, som
følge af væsentlige og uforudsete ændringer af valutakurser, skatter, gebyrer og
andre afgifter pålagt af myndighederne samt ændringer i omkostninger, der
forøger Sælgers udgifter.
Affaldsbekendtgørelsen (Bek. Nr. 1309 af 18.12.2012)
Jf. Affaldsbekendtgørelsens § 65 skal farligt affald, PCB-holdigt affald og
termoruder altid udsorteres hos Kunden.
Jf. Affaldsbekendtgørelsens § 67 skal Kunden sikre at væsentlige dele af deres
kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, forberedes
til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig
materialenyttiggørelse.
Jf. Affaldsbekendtgørelsens § 68 kan Kunden opfylde ovennævnte forpligtelser
ved at overdrage affaldet til Sælger.

Udlejning

Misligholder Kunden sine forpligtelser overfor Sælger, er Sælger i sin ret til hver
en tid at hjemtage containerne for Kundens regning efter Sælgers gældende
prisliste.
Ved ophør af en lejeaftale er Kunden forpligtet til at betale for Sælgers
hjemtagelse af containerne, herunder transport til Sælgers anlæg samt vask af
containerne.

25. Udlejning af køreplader
Sælger udlejer køreplader. Såfremt at Kunden ikke skriftligt informere Sælger om
uregelmæssigheder eller fejl ved kørepladerne ved levering eller straks efter
konstatering af en uregelmæssighed eller fejl, anses kørepladerne at være
leveret intakte og i den i ordren anførte stand. Sælger bevarer ejerskabet over
kørepladerne.
Kunden er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at overdrage retten til
udlejning eller brug af kørepladerne til tredjemand. Såfremt Sælger konstatere at
kørepladerne ikke befinder sig på det i aftalens oplyste anbringelsessted, og
Kunden ikke straks og uden unødig ophold efter skriftlig påkrav bringer
kørepladerne tilbage til det aftale anbringelsessted, er Sælger berettiget til for
Kundens regning enten at genanskaffe tilsvarende køreplader eller ophæve
aftalen. I tilfælde af ophævelse skal Kunden til Sælger betale et beløb tilsvarende
leje for den resterende aftaleperiode, dog minimum kørepladernes
genanskaffelsesværdi.
Kunden er ansvarlig for enhver skade på kørepladerne, så længe de er i
Kundens besiddelse. Kunden er ikke ansvarlig for almindelig slitage af
kørepladerne. Kunden skal levere enhver beskadiget køreplade tilbage til Sælger
for reparation eller udskiftning for Kundens regning.
Kunden er forpligtet til at sikre at kørepladerne kun benyttes til det tiltænkte
formål. Kunden er ansvarlig for at sikre at kørepladerne ikke bliver beskadiget.

24. Udlejning af containere
Sælger udlejer tomme containere og beholdere (Herefter ”Containere”). Såfremt
at Kunden ikke skriftligt informerer Sælger om uregelmæssigheder eller fejl ved
containerne ved levering eller straks efter konstatering af en uregelmæssighed
eller fejl, anses containerne at være leveret intakte og i den i ordren anførte
stand. Sælger bevarer ejerskabet over containerne.
Kunden er ikke berettiget til under nogen omstændigheder at overdrage retten til
udlejning eller brug af containeren til tredjemand. Såfremt Sælger konstatere at
containerne ikke befinder sig på det i aftalens oplyste anbringelsessted, og
Kunden ikke straks og uden unødig ophold efter skriftlig påkrav bringer
containeren tilbage til det aftale anbringelsessted, er Sælger berettiget til for
Kundens regning enten at genanskaffe tilsvarende container eller ophæve
aftalen. I tilfælde af ophævelse skal Kunden til Sælger betale et beløb tilsvarende
leje for den resterende aftaleperiode, dog minimum containerens
genanskaffelsesværdi.
Sælger er ansvarlig for at sikre, at containerne ved udlejningsperiodens start er
forsynet med den i henhold til loven foreskrevne mærkning for angivelse af
typegodkendelse. Kunden skal informere Sælger om behovet for at udskifte
containeren.
Kunden er ansvarlig for enhver skade på containerne (korrosion eller anden
mekanisk skade herunder brand, hærværk og tyveri), så længe de er i Kundens
besiddelse. Kunden er ikke ansvarlig for almindelig slitage af containerne.
Kunden skal levere enhver beskadiget container tilbage til Sælger for reparation
eller udskiftning.
Kunden er forpligtet til at sikre at containerne kun benyttes til det tiltænkte formål
eller materialer. Kunden er ansvarlig for at sikre at containerne ikke bliver
beskadiget eller forurenet med kemikalier.

Kunden har ikke ret til at fjerne mærkninger eller udføre mærkninger på
kørepladerne, medmindre andet er aftalt skriftligt med Sælger.
Misligholder Kunden sine forpligtelser overfor Sælger, er Sælger i sin ret til hver
en tid at hjemtage kørepladerne for Kundens regning efter Sælgers gældende
prisliste.
Ved ophør af en lejeaftale er Kunden forpligtet til at betale for Sælgers
hjemtagelse af kørepladerne, herunder transport til Sælgers anlæg samt vask og
opretning af kørepladerne.

Vintertjeneste
25. Vintertjeneste
Sælger udfører efter aftale saltning og/eller snerydning hos Kunden.
Sælger udfører den aftalte serviceydelse ud fra vejrmeldinger fra vejrtjenesterne
DMI og YRNO og/eller udkald fra vagtcentralen.
Kunden bliver placeret på en af Sælgers ruter. Placeringen på den tildelte rute vil
blive bestemt under hensyntagen til optimering af ruten. Sælger kan derfor ikke
garantere et fast tidspunkt for udførelsen af serviceydelsen med mindre det
specifikt er aftalt.
Udførelsen af serviceydelserne inden for eventuelle tidsfrister er forudsat at
vejrlige forhold tillader dette.

Kunden har ikke ret til at fjerne mærkninger eller udføre mærkninger på
containerne, medmindre andet er aftalt skriftligt med Sælger.
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