EASYFOOD’S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.

Anvendelse

1.1

Disse almindelige vilkår og betingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder
for alle leverancer af varer (herefter samlet benævnt ”Varen”/”Varerne”)
foretaget af Easyfood A/S (CVR-nr. 25652762) (herefter benævnt ”Sælger”) til kunden (herefter benævnt ”Køber”).

1.2

Betingelserne har forrang frem for samtlige modstridende bestemmelser
i Købers ordre, accept og/eller i Købers generelle indkøbsbetingelser,
også i tilfælde hvor Sælger undlader at gøre indsigelse mod sådanne
modstridendende bestemmelser.

2.

Informationer i Sælgers materiale og aftaleindgåelse

2.1

I Sælgers produktkatalog oplyses Varernes væsentlige egenskaber. For
yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger bedes
henvendelse rettet til Sælger på info@easyfood.dk. Informationer i Sælgers kataloger, brochurer, reklamer, fotografisk materiale, prislister etc.,
er kun vejledende og ikke bindende for Sælger. Der tages forbehold for
trykfejl og udgåede Varer.

2.2

Bestilling af Varer kan ske via telefon, e-mail eller EDI til Sælger.

2.3

Alle aftaler indgået mellem Sælger og Køber (herefter ”Kontrakter”)
kræver en skriftlig ordrebekræftelse fra Sælger for at være retskraftig
og bindende for Sælger.

3.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

3.1

Billeder, tegninger, specifikationer, recepter, tekniske data samt øvrige
immaterielle rettigheder forbundet med Varerne eller tilvejebragt af Sælger forbliver Sælgers ejendom. Køber skal behandle oplysningerne fortroligt og må ikke videregive, kopiere og/eller overdrage oplysningerne
til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Sælger.
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3.2

I tilfælde af Købers misligholdelse af pkt. 3.1 er Sælger berettiget til at
kræve sit tab erstattet af Køber. Sælger er desuden berettiget til at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse mod Købers uberettigede
aktiviteter.

4.

Pris og betalingsbetingelser

4.1

Alle Sælgers priser oplyses i DKK Ex Works Sælgers adresse, jf. INCOTERMS 2010, eksklusive moms, afgifter og emballage, medmindre andet
skriftligt er angivet af Sælger.

4.2

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber
faktureres den pris, der er gældende på bestillingsdagen.

4.3

Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering, medmindre andet
er angivet i Sælgers ordrebekræftelse.

4.4

Såfremt Køber overskrider betalingsfristen, er Sælger berettiget til at
beregne 2% i rente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned samt de
til enhver tid gældende rykkergebyrer.

4.5

Køber må alene tilbageholde betalinger eller modregne modkrav i det
omfang, at Købers modkrav er anerkendt af Sælger eller fastslået ved
dom/forlig.

5.

Ejendomsforbehold

5.1

Det følgende er aftalt med hensyn til leverancer til Køber hjemmehørende i andre lande end Tyskland:

5.1.1

Sælger bevarer ejendomsretten til Varen, indtil alle tilgodehavender er
betalt, navnlig specifikke udestående saldi, som Sælger har til gode som
en del af forretningsforholdet med Køber. Sælger er berettiget til for
Købers regning at forsikre Varen mod tyveri, beskadigelse, brand, vandskade og andre skader, medmindre Køber bevisligt har tegnet en sådan
forsikring.

5.1.2

Såfremt Køber misligholder Kontrakten, navnlig i tilfælde af betalingsmisligholdelse, er Sælger efter at have sendt et skriftligt påkrav berettiget til at tilbagetage Varen. Dette udgør ikke tilbagetrædelse fra Kon-
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trakten. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger om alle forhold, der vedrører ejendomsforbeholdet, navnlig foranstaltninger vedrørende udpantning i ejendom eller faktisk indgriben i ejendomsforbeholdet.
5.2

Det følgende er aftalt med hensyn til leverancer til Køber hjemmehørende i Tyskland:

5.2.1

Enhver leveret Vare forbliver Sælgers ejendom, indtil den er betalt.

5.2.2

Leverede Varer forbliver Sælgers ejendom, indtil alle krav i medfør af
forretningsforbindelsen er betalt.

5.2.3

Ved forarbejdning af de leverede Varer opnår Køber ikke ejendomsret
over de fremstillede produkter. Forarbejdningen sker vederlagsfrit for
Sælger. For det tilfælde, at ejendomsforbeholdet alligevel måtte bortfalde, er Køber og Sælger allerede nu enige om, at ejendomsretten til
varerne overgår til Sælger samtidig med forarbejdningen, og Sælger accepterer overdragelsen. Køberen opbevarer det fremstillede produkt vederlagsfrit for Sælger.

5.2.4

Ved forarbejdning med varer, der endnu tilhører tredjemand, erhverver
Sælger medejendomsret til de nye produkter. Omfanget af denne medejendomsret bestemmes af forholdet mellem regningsværdien af de af
Sælger leverede Varer og regningsværdien af de øvrige varer.

5.2.5

Køber overdrager hermed til Sælger sine krav i medfør af videresalg af
Varer, der er omfattet af Sælgers ejendomsforbehold, også hvis Varerne
er blevet forarbejdet, og Sælger accepterer overdragelsen.

5.2.6

Hvis det forarbejdede produkt – udover genstande leveret af Sælger –
kun indeholder genstande, der tilhører Køber eller er leveret med det
såkaldte “simple ejendomsforbehold”, transporterer Køber det samlede
krav i medfør af videresalget til Sælger.

5.2.7

I andre tilfælde, det vil sige hvis Køber har givet transporter til flere
leverandører, tilkommer der Sælger en andel af Købers krav svarende
til forholdet mellem regningsværdien af de genstande, Sælger har leveret, og regningsværdien af de andre genstande, der er indgået i forarbejdningen.
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5.2.8

På Købers forlangende er Sælger forpligtet til – efter eget valg – at frigive sikkerheder, der tilkommer Sælger i medfør af de foranstående betingelser, i det omfang den realiserbare værdi af sikkerhederne overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%.

5.2.9

Bestemmelserne i dette pkt. 5.2 er omfattet af lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland, med undtagelse af tyske lovvalgsregler og med
undtagelse af den internationale købelov (CISG).

6.

Levering, overgang af risiko og forsinkelse

6.1

Oplyste leveringstidspunkter er kun vejledende, medmindre andet følger
af Sælgers ordrebekræftelse. Efterfølgende ændringer eller tillæg til
Kontrakten sætter hidtidige aftalte leveringstidspunkter ud af kraft, og
der gælder herefter et nyt vejledende leveringstidspunkt, medmindre
andet følger af Sælgers ordrebekræftelse.

6.2

Risikoen for Varen overgår til Køber ved Varens levering, jf. pkt. 6.3.

6.3

Levering af Varer, herunder dellevering, sker i overensstemmelse med
leveringsklausulen Ex Works fra Sælgers forretningsadresse, jf. Incoterms 2010, medmindre andet fremgår af Sælgers ordrebekræftelse.

6.4

Dellevering af Varer er tilladt, medmindre andet skriftligt er aftalt.

6.5

Såfremt levering af Varen eller en del heraf er forsinket i forhold til et
vejledende leveringstidspunkt eller et leveringstidspunkt, der følger af
Sælgers ordrebekræftelse, skal Køber skriftligt angive en rimelig frist for
levering, som dog ikke må være mindre end 5 arbejdsdage. Såfremt
levering stadig ikke finder sted inden for den fastsatte rimelige frist, er
Køber berettiget til at hæve Kontrakten med hensyn til den del af leverancen, der er forsinket, dog ikke med hensyn til eventuelle fremtidige/tidligere leverancer, uanset at sådanne fremtidige/tidligere leverancer måtte være omfattet af samme Kontrakt.

6.6

Såfremt Kontrakten hæves helt eller delvist, kan Køber kræve erstatning
for det direkte tab, der lides som følge af forsinkelsen, dog maksimalt et
beløb svarende til 10 procent af den aftalte pris for den forsinkede del af
den leverede Vare. Der kan ikke fremsættes krav om anden erstatning
som følge af forsinkelse.
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6.7

Vejledende leveringstidspunkter eller et leveringstidspunkt, der følger af
Sælgers ordrebekræftelse udskydes ved forhold, som Sælger ikke er
herre over og ikke kunne forudses på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten (“Force Majeure”), som defineret i pkt. 10.2.

7.

Mangler

7.1

Sælger yder kun garanti for Varerne over for Køber i det omfang, at
Sælger skriftligt har tilsikret bestemte egenskaber ved Varerne over for
Køber.

7.2

Køber skal undersøge Varen straks ved levering. Ved konstatering af
eventuelle mangler er Køber forpligtet til straks og ved køb af friske Varer senest 4 timer efter levering og ved køb af frosne Varer senest 24
timer efter levering, at underrette Sælger skriftligt herom med en detaljeret beskrivelse af manglens beskaffenhed og omfang. Køber er samtidig forpligtet til at gemme Varen, som Køber vil påberåbe sig mangler
ved, med henblik på, at Sælger kan undersøge Varen. Såfremt Køber
undlader at undersøge Varen eller underrette Sælger om eventuelle
mangler som anført ovenfor, uanset at Køber har opdaget eller burde
have opdaget manglen, kan Køber ikke påberåbe sig manglen på et senere tidspunkt.

7.3

Mangler skal efter Sælgers eget valg udbedres ved hjælp af omlevering,
prisafslag eller kreditering af den mangelfulde Vare over for Køber.

7.4

Såfremt manglen udbedres af Sælger, jf. pkt. 7.3, kan der ikke fremsættes yderligere krav om erstatning som følge af manglen. Sælger er
ikke ansvarlig for skader på selve Varen.

7.5

Uanset pkt. 7.4 har Køber i tilfælde af, at manglen er væsentlig, ret til
at hæve Kontrakten for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
I sådanne tilfælde kan Køber kræve erstatning for det direkte tab, der
lides som følge af manglen, dog maksimalt et beløb svarende til 10 procent af den aftalte pris for den mangelfulde Vare. Udover hvad der er
anført her i pkt. 7.5, kan der ikke fremsættes krav om erstatning som
følge af mangler.

8.
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8.1

Sælger er ansvarlig for produktansvarsskader i henhold til de til enhver
tid gældende regler om produktansvar i dansk ret.

8.2

Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgetab som følge af produktansvar.

8.3

Sælgers produktansvar kan aldrig overstige Sælgers forsikringsdækning
for den konkrete skade i henhold til Sælgers produktansvarsforsikring.

8.4

I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar over for
tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i samme
omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter disse Betingelser. Disse
begrænsninger i Sælgers ansvar gælder ikke, hvis Sælgers produktansvar kan henføres til grov uagtsomhed eller forsæt.

9.

Ansvarsbegrænsning i andre tilfælde end produktansvar

9.1

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, mistede besparelser eller indirekte tab eller følgetab.

10.

Force majeure

10.1

Sælger forpligtelse til at opfylde Kontrakten udskydes, og Sælger er fri
for erstatningsansvar i det omfang, at Sælger forhindres i at opfylde sine
forpligtelser som følge af forhold, som Sælger ikke er herre over og ikke
kunne forudses på tidspunktet for indgåelsen af Kontrakten (“Force Majeure” som defineret i pkt. 10.2).

10.2

Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til krig, terror og hærværk, naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder kraftige
storme, regn, sne osv., driftsafbrydelser på stedet af enhver art, som
har en forstyrrende virkning på Varen, brand, mangel på råvarer og
energiforsyning, strejker eller lovlige lockouts, mangler eller forsinkede
leverancer fra Sælgers underleverandører, som skyldes Force Majeure,
som defineret i dette pkt. 10.2.

10.3

Sælger er forpligtet til at underrette Køber uden ugrundet ophold i tilfælde af en Force Majeure-begivenhed. I tilfælde af Force Majeure bærer
hver part sine egne omkostninger som følge af Force Majeure-begivenheden.
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10.4

Såfremt en Force Majeure-begivenhed uden afbrydelse vedvarer i seks
måneder eller mere, eller det er tydeligt, at den vil gøre det, er begge
parter berettiget til at ophæve Kontrakten ved skriftlig meddelelse til
den anden part, uden at det medfører ansvar for den ophævende part.

11.

Generelle bestemmelser

11.1

Køber er ikke berettiget til uden Sælgers skriftlige samtykke at overdrage Købers rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten til
tredjemand.

11.2

Såfremt en eller flere bestemmelser i Kontrakten er uigennemførlige,
fordi de er i strid med ufravigelig lovgivning eller af en anden grund
anses for ikke at være anerkendt, påvirker dette ikke gyldigheden af de
øvrige bestemmelser i Kontrakten. Den eller de bestemmelser, der er
uigennemførlige, skal erstattes af en udfyldende bestemmelse, der i videst muligt omfang imødekommer hensigten og viljen bag den eller de
uigennemførlige bestemmelser.

12.

Lovvalg, tvistløsning

12.1

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i Betingelserne, skal enhver
tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Betingelserne,
parternes Kontrakt eller i øvrigt mellem Sælger og Køber, herunder tvister vedrørende Kontraktens eksistens og gyldighed, afgøres i henhold
til dansk ret med undtagelse af dansk rets privatretlige regler.

12.2

Såfremt Købers primære forretningssted ligger inden for EU, skal enhver
tvist afgøres ved Retten i Kolding, Danmark.

12.3

Såfremt Købers primære forretningssted ligger uden for EU, skal enhver
tvist afgøres ved voldgift i Kolding, Danmark. Voldgiften administreres
af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med de af Voldgiftsinstituttet
vedtagne regler herom, der er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.
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