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Noordwijkerhout, 15-10-2020  

  

Kongelig handelsforening for planteskole- og blomsterløkprodukter (Anthos)   

SALGSBETINGELSER   

   

1.1. Disse betingelsene gjelder bare for kontrakter der en av partene ved tidspunktet for 

avtaleinngåelsen er medlem av Anthos. Innen rammen av disse generelle betingelsene anses 

her likeledes selskaper som direkte eller indirekte er tilknyttet et selskap som er medlem 

av Anthos (for eksempel søster-, datter- eller moderselskaper av selskaper som er medlem).  

1.2. Hvis det i en kontrakt vises til disse betingelsene, og ingen av partene i den aktuelle avtalen 

er medlem, gjelder ikke betingelsene som er nevnt nedenfor.  

1.3. Hvis det i en kontrakt vises til disse betingelsene uten at noen av partene i den aktuelle avtalen 

er medlem av Anthos, handles det samtidig lovstridig og i strid med gjeldende opphavsrett.  

    

2. Alt salg og fakturering skjer i Euro. Varene leveres fra selgerens lager og kjøperen er selv 

ansvarlig for transport, spedisjon og assuranse, såfremt annet ikke er skriftlig avtalt.  

  

3. Betalingssted er kjøperens hjemsted. Dette gjelder også om betalingen skjer med veksel. 

Inkassokostnader debiteres ikke hvis vekselen innløses ved første presentasjon.  

  

4. Emballasjen betales etter innkjøpspris. Emballasjekostnadene oppkreves som etterkrav 

sammen med eventuelle  

  frakt-, spedisjon- og assuranseomkostninger.  

  

5. Varer som leveres etter 15.juli og fφr 1.december, forfaller til betaling pr. førstkommende 

1.januar. Varer som leveres etter 1.december og fφr 15.juli, forfaller til betaling pr. 30 

dager etter fakturadato. Tørrløk eller programmert blomsterløk forfaller alltid til betaling 

pr. 30 dager etter fakturadato.  

 Hvis fakturabelφpet ikke betales på forfallsdatoen, er kjøperen forpliktet til å betale en månedlig 

rente på 1% fra forfallsdag (12% pr. år).  

  Ved betaling for forfallsdagen tillater 3/4 % kassarabatt per hele måned.  

 Ved betalingsinnstilling, akkord, konkurs eller hvis varene som forfaller til betaling 1.januar, ikke 

er betalt den 15.april, bortfaller alle avtalte rabatter og eventuelle erstatninger. Det samme 

gjelder for alle betalingsdatoer som er overskredet med 3½ måned eller mer.  

  

6. Selgeren påtar seg ikke ansvar for at kjøperen kan drive løken frem til et godt resultat.  
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7. Reklamasjon med hensyn til løkens størrelse og kvalitet må skje innen 14 dager etter at 

løken er mottatt av kjøperen. Som størrelse gjelder målet i Holland ved sortering innen en 

uke etter opptaking. Reklamasjon angående sortsekthet må gjøres ved begynnende 

blomstring.  

 Ved reklamasjon på størrelse og kvalitet, skal besiktigelse umiddelbart foretas av to sakkyndige, 

av partene uavhengige personer, som utformer besiktigelsesdokumenter. Selgeren skal 

umiddelbart informeres om besiktigelsen og gis mulighet til å sende en representant.  

 Reklamasjon på skader som oppstår under transport og spedisjon, behandles i samsvar med 

forsikringsavtale mellom Norsk Gartnerforbund og forsikringsselskapet Storebrand.  

 Erstatning ytes ikke til høyere beløp enn varens fakturaverdi med tillegg av utlagt frakt, toll- og 

spedisjonsomkostninger pluss tapt fortjeneste som tilsvarer 10% av fakturabeløpet. For 

ikke sortsekte leveringer har kjøperen rett til en godtgjørelse som fastsettes av en 

voldgiftsnemd.  

  

8. Selger er ikke ansvarlig for eventuelle latente infeksjoner i planten/blomsterløk, med 

mindre kjøper kan påvise a) at selger har utvist forsett eller grov uaktsomhet som har 

forårsaket disse latente infeksjonene eller b) at selger var bevisst på disse latente 

infeksjonene før  

salget uten å informere kjøper.  

  

9. Hvis avlingen ved frost eller av annen årsak helt eller delvis slår feil, hanselgeren rett, helt 

eller delvis, til å annulere bestillingen uten noen skadeerstatning til kjøperen. Denne 

annuleringsrett er gyldig først etter at Anthos offisielt har underrettet Norsk Gartnerforbund 

om at avlingen har slått feil. Prisøkning i Holland berettiger ikke til å redusere leveringer 

av bestilt vare.  

  

10. Hvis kjøperen nekter å motta en sending, har selgeren rett til å selge denne til en annen, 

men da er kjøperen ansvarlig for prisskilnaden samt alle påløpende utgifter inkludert 

godtgjørelse for brutt avtale.  

  

11. Ved dφdsfall eller overdragelse av bedriften har kjøperen, resp. hans rettsinnehavere, rett 

til å annulere en bestilling.  

 Annuleringen kan ikke skje etter at varen er avsendt. Kjøperen har rett til å annulere en bestilling 

eller deler av denne. Annulering kan bare skje under forutsetning av at kjøperen er villig 

til å erstatte selgeren den skade han har lidt, med et beløp som tilsvarer 40% av 

fakturaverdien for de varer som inngår i annuleringen.  

  Annuleringen er gyldig bare hvis den er kommet selgeren ihende før varen er avsendt.  
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12. Selgeren har rett til å oppheve salget. Selgeren skal i slike tilfelle, erstatte kjøperen for den 

skade han har lidt med et beløp som motsvarer 40% av fakturaverdi for de varer som ikke 

blir levert.  

  Opphevelsen av salget er bare gyldig hvis kjøperen får selgerens meddelelse om dette 

senest 1 måned før avtalt leveringstid.  

  

13. Selgeren har rett til å annulere en ordre hvis kjøperen ikke har oppfylt sine tidligere 

betalingsforpliktelser minst 1 måned før avtalt leveringstid. Hvis kjøperen er på akkord 

eller er insolvent, har selgeren rett til å vegre leveranse hvis sikkerhet, f.eks. bankgaranti, 

ikke kan stilles.  

    

 Dersom kjøperens kredittgrense endrer seg slik at verdien på varer eller         tjenester  som 

(fremdeles) skal leveres ikke lenger kan dekkes av selgerens                 kredittforsikring, 

har selgeren rett til å avstå fra videre levering.  

  

14. På ordreseddelen skal angis leveringstid.  

  

15. Oppstår det tvist som de kontraktpliktede partene ikke kan avgjøre gjennom forlik seg i 

mellom, skal tvisten avgjøres gjennom voldgift i samsvar med bestemmelsene i den norske 

lov om voldgift.  

  Dommen skal være endelig ot bindende for begge parter.  

  

16. Når ordreseddelen er undertegnet, anses kjøper og selger å være bundet av ovennevnte 

salgsvilkår såfremt de ikke innen 2 uker har fremført anmerkninger, foretatt avbestillinger 

eller forandring av leveransen.  

  

17. Hvis det oppstår tvist mellom selger og kjøper angående slike forhold som prisdumping, 

salg eller kjøp som ikke er i samsvar med Norges avtale med EEC m.v., behandles  

  saken av Norsk Gartnerforbund og Det Hollandske Blomsterløkeksportforbund i et 

fellesmøte.  

              

18. I de tilfeller, hvor det framgär av den katalog som er anvendt av selger, eller hvor det 

framgär av den kontrakt som er inngätt mellom partene, at en bestemt sort er beskyttet av 

gartnerrettigheter - som er angitt med R bak sortsnavnet - er kjøper forpliktet til å respektere 

disse rettigheter og å overholde alle forpliktelser som følger herav.  

  Overtredelse av denne bestemmelsen medfører at kjøperen kan gjøres ansvarlig for all 

skade som herved päføres selgeren eller tredjemannen.  
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19. Eiendomsrett til varer levert av selger overføres ikke til kjøper før samtlige fakturerte beløp 

fra selger, inklusive renter og andre kostnader, er fullt ut betalt. Utstedelse av sjekk eller et 

annet handelspapir gjelder ikke som betaling i denne forbindelse. Selger er umiddelbart 

berettiget til å ta de solgte varene tilbake i tilfelle kjøperen på et eller annet vis misligholder 

sine betalingsforpliktelser. I det tilfellet er kjøper forpliktet til å gi selger adgang til sine 

eiendommer og sine bygninger.  
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