HANDELSBETINGELSER.:
Gældende for Planteskolen vester Skovgaard P/S fra 14/02-2019 – annullerer tidligere
udgivne handelsbetingelser.
a. Priser og Leveringsbetingelser; Er kun bindende når ordren er anerkendt. Priserne er EX
Planteskolen, ekskl. Enhver form for afgift, herunder moms. Samt udgifter til emballering,
certifikat, forsikring og forsendelsesomkostninger. Ved frit leveret FCA, er prisen kun inkl. fragt.
Ekskl. - olietillæg, alle former for afgifter, herunder moms, samt udgifter til emballering,
certifikat, forsikring.
Valutaforbehold: Da stort set alle vores indkøb foretages i € (Euro), reguleres der ved
fakturering for kursændringer på mere end 2%, uanset hvilken valuta der er handlet i, ved
tvivlsspørgsmål, er det kursen på datoen for først afgivne tilbud der er gældende.
*Licenser*: Alle sorter mærket med * er nyheds eller navneregistreret, Efter EU’s ’Plant Variety
Rights’ og må ikke opformeres hverken til eget forbrug eller videresalg uden sorts ejerens
skriftlige tilladelse.
b.

Tilbud er altid frit blivende.

c.

Ordrer noteres under forbehold for vellykkede kulturer og enhver form for force majeure, der
hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og rettidigt, herunder arbejdsnedlæggelser,
strejker, lockout og enhver anden omstændighed, vi ikke selv er bestemmende over, så som
brand, krig, valutarestriktioner, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse
med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

d.

Emballering: foretages under hensyntagen til varens art, sæsonen og rejsens varighed for
købers regning.

e.

Køletillæg ’barrods træer & buske’: for levering efter 1. januar, tillægges træer D.kr.
0,11/træ pr påbegyndt uge indtil levering. For øvrige varer beregnes et tillæg udfra hvor meget
plads der kræves på køl.

f.

Annullering: hvis køber annullerer en ordre, holdes Vester Skovgaard skadesløs ved betaling af
hele købesummen, minus eventuelt beløb det foreliggende parti kan indbringe ved salg til
tredjemand.

g.

Reklamationer: skal for at kunne tages til følge, være fremsat over for os senest 8 dage efter
godsets ankomst til det af køberen opgivne bestemmelsessted.
For skjulte fejl reklameres første gang fejlen konstateres, senest 3 mdr. efter modtagelsen.
Eventuelt afslag i købesummen/erstatning er begrænset til og kan ikke overstige fakturabeløbet.
Vester Skovgaard påtager sig intet ansvar for vækst, da vejrforhold, kultiveringsforhold og
lignende har afgørende betydning. Der ydes garanti for sortsægthed, eventuel erstatning kan dog
jf. punkt h ikke overstige fakturabeløbet.
Såfremt fakturaens fulde beløb ikke er betalt til forfaldsdato, bortfalder reklamationsretten.

h.

Betaling: for varerne skal ske senest 8 dage efter varens ankomst, eller som nævnt på
fakturaen. Ved senere betaling tillægges renter med 1,2% pr. påbegyndt måned regnet fra
fakturadatoen, samt rykkergebyr på Kr. 50,-. Vi forbeholder os ret til at kræve fuld forudbetaling
før levering – afsendelse af varer.

i.

Ovenstående handelsbetingelser er gældende for samtlige ordrer. Ved afgivelse af ordren
accepteres disse af køber. Eventuelle særlige aftaler må være skriftligt anerkendt af Vester
Skovgaard for at være bindende. Alle øvrige forhold er underkastet dansk lovgivning.

j.

Vedr. EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) kan vi oplyse, at vi har registreret oplysninger
om dig/din virksomhed til brug for fremsendelse af tilbud, ordrebekræftelser, faktura mm., som
et almindeligt kundeforhold kræver: Navn, adresse, tlf.nr., e-mail, hvis virksomhed også cvr.nr.
og P-nr. Dine personoplysninger bruges ikke til markedsføring og videregives heller ikke til 3.
mand. Du har ret til indsigt, rettelser og evt. sletning af dine personoplysninger (dog med
hensyntagen til bogføringslovens bestemmelser).
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