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Noordwijkerhout, 15-10-2020  

  

Det Kongelige Handelsforbund for Planteskolprodukter og Blomsterløg (Anthos)  

SALGSBETINGELSER  

  

1.1. Nærværende betingelser gælder kun ved overenskomster, hvor én af parterne er medlem af Anthos 

på tidspunktet af indgåelsen af overenskomsten, herunder i henhold til nærværende almene 

betingelser betragtes også andre selskaber at være inkluderet, som direkte eller indirekte er 

forbundet med et firma, der er medlem af Anthos (f.eks. interessentskab, datter- eller 

moderselskab af et medlem).   

1.2. Såfremt en overenskomst henviser til nærværende betingelser og er indgået af ikkemedlemmer, så 

gælder de nedenfor nævnte betingelser ikke.  

1.3. Såfremt en overenskomst henviser til nærværende betingelser, og ingen af parterne er medlem af 

Anthos, bliver der handlet i strid med lov og ophavsret.  

  

2. Alt salg og fakturering sker i Euro. Varerne leveres ab Saelgerens Hjemsted og befordres for 

Kφberens Regning og Risiko.  

  

3. Opfyldelsessted er Saelgerens Hjemsted. Inkasso-Speser beregnes ikke, naar Vexlen betales  

ved fφrste Forevisning.  

  

4. Naar Kφberen ikke skriftlig bestemmer anderledes, besφrger Saelgeren Forsikringen og 

Forsendelse for Kφberens Regning og Risiko.  

  

5. Emballage beregnes til Indkφbspris, tages ikke tilbage og inddrages i Efterkrav samtidigt med 

Fragten, Speditionsspeser og eventuelt Assurancen.  

  

6. Varer der leveres efter den 15. juli og fφr den 1. december er betalbare den fφlgende 1. januar.  

  Varer der leveres efter den 1. december og fφr 15. juli forfalder til betaling pr. 30 dage efter 

fakturadato.  

 Blomsterlφg til tφrsalg eller specialbehandlede lφg forfalder altid til betaling pr. 30 dage efter 

fakturadato.  

 For betaling inden forfaldsdato gives 3/4 % rabat pr. hel måned. Såfremt fakturabelφbet ikke betales 

på forfaldsdagen, er kφberen forpligtet til at betale en månedlig rente på 1% fra forfaldsdagen, 

ligesom kφberen ved inkasso er forpligtet til at betale alle omkostninger, herunder også 

advokatens honorar. Ved betalingsstandsning, akkord eller konkurs, eller dersom varer 

betalbare pr. 1.januar ikke er betalt den 15. april bortfalder al rabat og eventuelle erstatninger.  
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7. Reklamationer angaande Varernes Kvalitet maa gφres skriftligt inden 14 Dage efter Ankomsten 

i Bestemmelseslandet for at kunne komme i Betragtning; dersom Varerne har lidt Skade, maa 

Reklamationen ledsages af en retslig Syns- of Skφnsforretning eller en  

Attest fra Lloyds Forsikrings Agent, som angiver alle Enkeltheder, for at kunne komme i  

Betragtning. I Tilfaelde af Skade godtgφres den hφjst indtil den for vedkommende Sort paa 

Regningen anfφrte Vaerdi.  

  

8. Hvis der er latente infektioner i planten, betragtes dette ikke som en forsømmelse, der kan 

tilregnes sælger, medmindre køber påviser a) at der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra 

den sælgers side, som har forårsaget disse latente infektioner eller b) at selvom sælger har haft 

kendskab til disse latente infektioner før købet, sælger ikke har informeret køber herom.  

  

9. Saelgeren kan ikke tage Ansvar for Udfaldet af Drivningen og Kultur.  

  

10. Hvis Kφberen paa leveringstiden endnu ikke har betalt alt, hvad han skylder til Medlemmer af 

Anthos eller til andre, eller hvis Oplysninggerne om ham ikke er tilfredsstillende, er Saelgeren 

berettiget til at annulere Aftalen.  Såfremt kreditmaksimunet for køberen aendres på en sådan 

made, at vaerdien af varerne eller tjenesteydelserne, der (endnu) skal leveres, ikke kan daekkes  

af den af saelger  tegnede kreditforsikring, er saelger berettiget til at naegte yderligere lveringer  

  

11. Saafremt Hφsten som Fφlge af Frost eller af en eller anden Aarsag helt eller delvis er mislykket, 

er Saelgeren berettiget til efter eget Valg helt eller delvis at annulere Ordren uden 

nogensomhelst Erstatning til Köberen  

  

12. Annulering af Order eller Dele af samme modtages kun, naar Kφberen indgaar paa at betale 

Saelgeren hans tabte Fortjeneste, i intet Tilfaelde mindre end 20 pCt. af det annulerede Belφb, 

Forandringer kan indrφmmes naar begge Parter enes derom.  

  

13. Ved at give deres Bestillinger erklaerer Kφberne sig enig med overstaaende Betingelser.  

  

14. I de tilfaelde, hvor det fremgår af det af saelger anvendte katalog, eller hvor det fremgår af den 

mellem parterne indgåede kontrakt, at en bestemt sort er beskyttet af gartnerrettigheder - hvilket 

er angivet med R efter sortsnavnet - er kφber forpligtet til at respektere disse rettigheder og 

overholde de dermed forbundne forpligtelner. Overtraedelse af denne bestemmelse medfφrer 

at kφber kan gφres ansvarlig for enhver skade der herved päfφres saelger eller tradiemand.  
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15. Ejendomsretten til de af saelger leverede varer overgår ikke til kφber fφr fuld betaling af alle 

af saelger fakturerede belφb inklusive eventuel rente og omkostninger er blevet betalt af kφber. 

Overdragelse af en check eller et andet handelspapir anses i den forbindelse ikke for betaling. 

Saelger har ret til umiddelbart at tage de solgte varer tilbage, såfremt kφber ikke overholder 

sine betalingsforpligtelser. I så tilfaelde er kφber forpligtet til at give saelger adgang til sine 

grunde og bygninger.  
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