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DAKOFO
Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser
1. Anvendelse og afgrænsning
Nedenstående generelle salgsbetingelser
finder anvendelse for alle tilbud,
ordrebekræftelser, salg og leverancer fra
sælger samt øvrige former for
aftaleindgåelse mellem sælger og køber i
det omfang, de ikke fraviges ved konkret
skriftlig aftale.
Aftale mellem sælger og køber skal anses
for indgået ved den første af følgende
begivenheder: Sælgers fremsendelse af
bekræftelse på ordre afgivet af køber,
underskrivelse af kontrakt mellem sælger
og køber, sælgers opfyldelse af ordre
afgivet af køber.
Sælger er ikke ansvarlig for skader eller tab
af enhver art, der udspringer af rådgivning.

2. Aftaleperiode, afvikling af
handlen mv.
Salg
Af ordrebekræftelsen/kontrakten skal bl.a.
følgende fremgå:
1. Periode (termin).
2. Prisaftale, ekskl. diverse afgifter.
3. Vare/produkt.
4. Det aftalte kvantum.
5. Aftagelsesmønster - f.eks. om
aftagelsen skal ske i købers eller
sælgers valg, samt om varen skal
aftages successivt eller på et bestemt
tidspunkt. mv.
6. Evt. særlige forhold.
Kontraktmængder
Med mindre andet fremgår af
ordrebekræftelsen, er kontraktmængden til
successiv levering inden for den aftalte
periode i henhold til de fastsatte vilkår og
den aftalte pris. Ved successiv levering
forstås, at aftagelse/levering sker med lige
store mængder pr. måned. Afvigelse herfra
berettiger sælger til at betragte dette som
væsentlig misligholdelse og dermed
ophævelsesgrund.
Alternativt er sælger berettiget til løbende at
rette kontraktmængden i forhold til den
manglende successive aftagelse.
Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget
mindre end den aftalte mængde, eller er
køber ophørt med at aftage inden
aftaleperiodens udløb, er sælger efter eget
valg berettiget til:

1.
2.

3.

4.

at betragte restmængden som
annulleret;
at lade restmængden
forudfakturere til den aftalte pris;
eller
at foretage differenceafregning
for restmængden, således at køber
for restmængden faktureres
forskellen mellem den aftalte pris
og gældende dagspris ved
aftaleperiodens udløb/ophør af
aftagelse.
at forlænge kontraktperioden

Aftaleperioden og restkvantum i henhold til
aftalen fremgår af den månedlige
statusopgørelse.
Der beregnes lagerleje af forudfakturerede
mængder efter gældende takster. Oplysning
herom kan rekvireres hos sælger.
Efterfølgende ændringer i købers
produktionsforhold fritager ikke køber fra
at aftage det aftalte kvantum.
Indholdsgaranti
Varen vil blive leveret med de ved
aftaleperiodens begyndelse gældende
garantier, der kan rekvireres oplysning
herom ved henvendelse til sælger. Sælger
forbeholder sig dog ret til at foretage
sådanne ændringer i forhold til
indholdsgarantierne, som er nødvendige på
grund af lovindgreb.
I givet fald vil prisen blive reguleret
forholdsmæssigt (+/-). Hvis ordren skal
afvikles gennem flere enkeltstående
perioder/terminer, forbeholder sælger sig
ret til ved overgang til ny termin at ændre
garantiernes indhold mod en
forholdsmæssig regulering af prisen.
Foderblandingernes indhold af de enkelte
råvarer vil kunne ændres inden for de
grænser, der fastsættes for aftaleperioden.
Oplysning herom kan rekvireres ved
henvendelse til sælger.
Salg af råvarer mv. DAKOFOmedlemmer opfordrer køber til at anvende
råvarer, der er varmebehandlet mod
salmonella. Såfremt køber ikke bestiller
råvarer, der er varmebehandlet mod
salmonella, er det købers fulde risiko og
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ansvar, hvis der er forekomst af salmonella
i de leverede råvarer. Køber er således
afskåret fra at gøre gældende, at den
leverede råvare ikke er sund eller af
sædvanlig handelskvalitet, og sælger kan
ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab,
herunder dyrlægeudgifter, driftstab eller
avancetab, som skyldes forekomst af
salmonella i den leverede råvare. Sælger er
ikke forpligtet til at undersøge råvaren for
salmonella på købers vegne, og sælger
underretter ikke køber om prøveresultater
vedrørende salmonella, som foreligger
efter, levering har fundet sted, med mindre
prøven viser, at råvaren må anses for farlig i
henhold til gældende offentretlige regler.
Kvalitet Varer/råvarer leveres i henhold til
nærværende betingelser og i henhold til
foderstoflovens bekendtgørelse vedrørende
afvigelser/latituder fra den angivne kvalitet.
Det er købers ansvar fra
leveringstidspunktet at oplagre varer på en
måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan f.eks. være
forhindring af varmedannelse og
beskyttelse mod fugt mv.
Ejendomsforbehold
Såfremt og i det omfang dette følger af
aftalen mellem sælger og køber, jf. pkt. 1
ovenfor, er det leverede sælgers ejendom,
indtil betaling har fundet sted i
overensstemmelse med den fastsatte
betalingsfrist. Køber er forpligtet til at sikre,
at det leverede holdes adskilt fra købers
øvrige leverancer af tilsvarende art, og at
det er forsikret (med sælger som berettiget i
tilfælde af en forsikringsbegivenhed), indtil
betaling har fundet sted. Sælger er
berettiget til at foretage kontrol heraf og i
tilfælde af manglende iagttagelse at kræve
det leverede udleveret til sælger.

Overdragelse af rettigheder mv.
Køberen er uberettiget til at overdrage sine
rettigheder og forpligtelser i henhold til den
afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til
tredjemand.
Alle leverancer er til købers eget brug, med
mindre andet er aftalt.
Afgifter, gebyrer, lovændringer mv.
Fosforafgifter og råvareafgifter mv. til
myndigheder forbeholder sælger sig at

fakturere køber i forbindelse med
leverancer, hvor disse er pålagt.

løsvarer. Køber skal sikre, at læsseprøver
opbevares tørt og betryggende.

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af
(nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre
offentlige afgifter/gebyrer forbeholder
sælger sig ret til forholdsmæssigt at
regulere den aftalte pris.

Er der aftalt løbende leverance uden
samtidig modtagekontrol, skal køber uden
ugrundet ophold meddele
leverandøren/sælger, dersom leverancen
ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

3. Prislister mv.
Oplysninger i prislister er kun bindende i
det omfang, kontrakten udtrykkeligt
henviser til dem. Alle prislister er angivet
ekskl. moms. Der tages forbehold for
eventuelle trykfejl.
Pris
Alle priser er i DKK ekskl. moms, med
mindre andet er aftalt.

4. Levering
Leverancen sker på det sted, som modtager
har anvist eller så tæt, som kørefast
vej/underlag tillader.
Leveringstidspunktet er, når varen/partiet
er ankommet til leveringsadressen og er
disponibel for køber/modtager.

5. Forsinket levering
Er der indgået aftale om levering på et
bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse
med en leverance ikke ret for køberen til at
annullere (og ej heller ophæve) den
pågældende leverance, før køber ved
skriftlig meddelelse til sælger har fastsat en
rimelig frist for levering og angivet, at
køber agter at annullere den pågældende
leverance, såfremt levering ikke sker inden
for denne fastsatte frist. Såfremt levering
ikke er sket inden for den af køber fastsatte
frist, er køber herefter berettiget til, ved
skriftlig meddelelse til sælger, at annullere
den pågældende leverance.
Køber kan ikke gøre andre krav, herunder
krav om erstatning, gældende i tilfælde af
forsinkelse.
Forsinkelse med én leverance giver ikke
køber adgang til at annullere/hæve
hverken tidligere eller senere leverancer.
Hvis forsinkelse ved levering skyldes
købers forhold, forlænges leveringstiden i
det omfang, det efter omstændighederne
skønnes rimeligt.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert
indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab
eller tidstab, som forsinkelsen måtte have
forvoldt køber.

6. Modtagekontrol
Køber skal snarest muligt efter leverancen
kontrollere følgesedlens indhold og foretage
visuel kontrol. Sælger skal efter anmodning
fra køber aflevere en plomberet læsseprøve
sammen med følgesedlen ved levering af

Gør køber ikke indsigelse senest 7 dage
efter levering, kan der ikke senere
reklameres over mangler ved leverancen.

7. Øvrige bestemmelser
Frivillig ordning om erstatning
DAKOFO-medlemmer er tilsluttet den
frivillige erstatningsordning for sædekorn,
som er produceret og solgt i Danmark.
GMO
DAKOFO-medlemmer kan ikke gøres
erstatningsansvarlige
for
udsæd
kontamineret med GMO.
Flyvehavre
Tvistigheder om flyvehavre i leveret
sædekorn afgøres altid efter
bekendtgørelsen om flyvehavre.
Planteværn Planteværn forhandlet af
et DAKOFOmedlem er mærket efter
gældende forskrifter.
Planteværn er afgiftsberigtiget efter
gældende lovgivning på området. Køber
skal betale afgifter som en del af
planteværnets pris.
Det er købers/brugers ansvar, at
planteværnsmidler altid anvendes efter
gældende bestemmelser for det udleverede
produkt. Det er ligeledes købers ansvar, at
planteværn opbevares efter gældende
bestemmelser. Det er endvidere købers
ansvar ved eventuelle forbud at bortskaffe
planteværn efter gældende bestemmelser
for området.
Sælger hæfter for intet ansvar – direkte eller
indirekte – dersom køber/bruger ikke
overholder de forskrifter, der er påtrykt
eller udleveret ved køb/levering af
planteværn.

8. Betaling
Med mindre anden frist fremgår af sælgers
tilbud, ordrebekræftelse eller skriftlig
kontrakt mellem sælger og køber, er
betalingsfristen for det af sælger leverede
[*].
Ved for sen betaling kan der pålægges et
rykkergebyr, ligesom der kan beregnes
morarenter. Renteberegning sker i henhold
til de til enhver tid af sælger fastsatte
rentesatser. Oplysning om rykkergebyr og
rentesats kan rekvireres ved henvendelse
til sælger.

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne
renter. Ved udbetaling af tilgodehavender
vil dette ske elektronisk til kundens
bankkonto.
For fuldstændighedens skyld bemærkes, at
uanset den i pkt. 8 fastsatte betalingsfrist
eller tidligere fastsatte betalingsfrister i
henhold til tilbud fra sælger, sælgers
ordrebekræftelser eller skriftlig kontrakt
mellem sælger og køber er sælger til enhver
tid berettiget til at foretage en (fornyet)
kreditvurdering af køber. Hvis de af sælger
fastsatte kriterier for sådan kreditvurdering
fører hertil, er sælger berettiget til, for så
vidt angår fremtidige leveringer, herunder i
relation til allerede indgåede
aftaler/bekræftede ordrer, at kræve kontant
betaling ved levering.

9. Ansvar for mangler
I tilfælde af mangler ved det leverede i form
af forkert mængde eller kvalitet kan køber
kræve efterlevering eller omlevering, hvis
køber har reklameret jf. pkt. 10.
Beviset for mangler kan kun føres ved
udtagne læsseprøver og således ikke ved
prøver udtaget fra købers silo eller
lignende.
Hvis sælger ikke indenfor rimelig tid fra
modtagelse af en reklamation opfylder sine
forpligtelser i henhold til ovenstående, eller
at der ikke er truffet aftale om opfyldelse,
kan køber kræve forholdsmæssigt afslag.
Køber kan ikke gøre andre krav, herunder
krav om erstatning, gældende i tilfælde af
mangler.
Sælger fraskriver sig ansvaret for ethvert
indirekte tab, som f.eks. driftstab, avancetab
eller tidstab, manglen måtte have forvoldt
køber.

10. Reklamation over mangler
Såfremt køber ønsker at reklamere over
eventuelle mangler, skal skriftlig
reklamation fremsendes uden ugrundet
ophold – dog maksimalt 7 dage efter
manglen er konstateret.
Foretages reklamation senere, kan mangel
alene gøres gældende, hvis manglen ikke
kunne være opdaget tidligere. I så fald skal
der uden ugrundet ophold reklameres
skriftligt.

11. Ansvar for tingsskade
(herunder skade på dyr)
forvoldt af de leverede
produkter eller ydelser
(produktansvar)

Det er en betingelse for sælgers ansvar, at
køber nøje har fulgt de medfølgende
brugsanvisninger.
For løst foder gælder, at bevis for
løsvareleverancens defekt og leverancens
påvirkning af ting (herunder dyr) kun
kan føres ved udtagne læsseprøver og
således ikke ved prøve taget fra købers
silo eller lignende.
For produktansvar gælder de til enhver tid
gældende regler i henhold til lovgivningen.
I intet tilfælde hæfter sælger for tidstab,
driftstab, avancetab og andre indirekte
tab.
Sælgers maksimale ansvar kan ikke
overstige kr. 5.000.000 DKK.
Denne begrænsning i sælgers ansvar er dog
ikke gældende, såfremt sælger har gjort sig
skyldig i grov uagtsomhed.
I det omfang de solgte genstande
videresælges gælder følgende: Køber skal
holde sælger skadesløs i den udstrækning
sælger pålægges ansvar overfor tredjemand
for sådan skade eller tab, som sælger efter
ovennævnte ikke er ansvarlig for.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af
parterne om erstatningsansvar i henhold til
denne bestemmelse, skal denne part straks
underrette den anden part herom.

12. Særlige betingelser
Fjerkræfoder
Foderstofproducenter af fjerkræfoder har
som medlem af DAKOFO tiltrådt
regelsættet ”God produktionspraksis for
fremstilling af fjerkræfoder”. Dette
indebærer, at der ved konstatering af
salmonella i foderfabrikkens procestrin eller
i færdigvarer, som led i egenkontrol med
videre, skal ske orientering herom til alle
kunder, som har modtaget fjerkræfoder fra
fabrikken siden den foregående kontrol.
Orienteringen er således ikke ensbetydende
med, at der er salmonella i de konkrete
leverancer, som foderstofproducenten har
leveret, og det understreges derfor, at
foderstofproducenten ikke er ansvarlig for –
hverken direkte eller indirekte – tab, der
måtte opstå hos foderstofproducentens
kunde som følge af den modtagne
orientering, eksempelvis som følge af
kundens (eller senere omsætningsleds)
tilbagekaldelse af varer med mere, der er
fremstillet ved brug af det af
foderstofproducenten leverede foder.

13. Kvægfoder
Sælger har som medlem af DAKOFO
tiltrådt en aftale indgået mellem DAKOFO,
Landbrug & Fødevarer - Kvæg og
Mejeriforeningen, som har til formål at

sikre, at indholdet i aflatoksin B1 i mælk
ikke overstiger 2 ppb. Aftalen stiller blandt
andet krav til fodermidler og
foderblandinger, som er mere vidtgående
end reglerne i lovgivningen.
Manglende iagttagelse af ovennævnte
aftales krav i forhold til konkrete leverancer
er ikke ensbetydende med, at leverancerne
er mangelfulde, og det understreges derfor,
at sælger ikke er ansvarlig for - hverken
direkte eller indirekte - tab, der måtte opstå
hos køber som følge heraf (foranstående
gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af
disse handelsbetingelser om sælgers
erstatningsansvar).

14. Særligt for køb af andre
råvarer
Rapporteres der tilfælde af sojaskrå, majs
eller andre råvarer forurenet med ikkegodkendte GMO-sorter, eller er der opstået
risiko for en sådan forurening, hvilket har
bevirket, at importprisen på sojaskrå eller
majs stiger, er sælger efter eget valg
berettiget til enten at opkræve et yderligere
beløb fra køber svarende til merbetalingen
afholdt af sælger eller at annullere aftalen
med køber helt eller delvist, uden at dette
giver køber ret til erstatning eller anden
form for kompensation.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for tab hverken direkte eller indirekte - som
skyldes sælgers levering af sojaskrå, majs
eller andre råvarer forurenet med ikkegodkendte GMO-sorter, eller hvor der er
risiko for, at sojaskråen eller majsen
indeholder ikkegodkendte GMO-sorter,
ligesom køber ikke kan hæve aftalen, kræve
forholdsmæssigt afslag i købesummen eller
omlevering (foranstående gælder i tillæg til,
hvad der i øvrigt følger af disse
handelsbetingelser om sælgers
erstatningsansvar samt købers beføjelser i
øvrigt).

15. Særligt for køb af økologiske
produkter
Ved sælgers salg af produkter betegnet
"økologiske" er sælger, hvis produkterne
ikke opfylder de nødvendige krav til at
kunne blive betegnet som "økologiske", kun
ansvarlig for eventuelle direkte tab, som
køber måtte lide, og kun i det omfang, der
foreligger dokumentation for sådanne tab,
og såfremt de pågældende forhold skyldes
grov uagtsomhed hos sælger. Sælger er i
intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab,
herunder tab som skyldes krav til
omlægning eller lignende som følge af
kundens anvendelse af de leverede
produkter. Foranstående gælder i tillæg til,
hvad der i øvrigt følger af disse
handelsbetingelser om sælgers
erstatningsansvar.

16. Ansvarsfrihed – force
majeure
Følgende omstændigheder medfører
ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
kontraktens opfyldelse eller gør opfyldelsen
urimelig byrdefuld.
Mangel på mulighed for at skaffe
tilstrækkelige energiforsyninger,
arbejdskonflikter, strejker, lockout og
enhver anden omstændighed, som parterne
ikke har været herrer over, såsom brand,
krig, mobilisering, sabotagehandlinger,
rekvirering, beslaglæggelse, oprør,
uroligheder og lignende force majeure.
Den part, som påberåber sig nogen af de
nævnte omstændigheder, skal uden
ugrundet ophold skriftligt underrette den
anden part om begivenhedens opståen og
ophør.
Begge parter er berettiget til ved skriftlig
meddelelse til den anden at hæve
kontrakten, når dens opfyldelse indenfor en
rimelig tid bliver umulig på grund af nogen
i dette punkt nævnte omstændigheder.

17. Afgørelse af tvistigheder –
værneting
Tvistigheder i anledning af
ordrebekræftelsen/kontrakten og til disse
tilhørende bestemmelser skal afgøres ved
sælgers værneting efter dansk rets
almindelige regler.

