Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Crispy Foods A/S (herefter sælger)
§ 1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem
parterne.
§ 2. INDGÅELSE AF AFTALE
Tilbud fremsendt af sælger er med forbehold for mellemsalg. Fremsendte tilbud er gældende i 8 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
§ 3. PRISER
Medmindre andet er aftalt, er alle priser angivet excl. moms og afgifter. Alle priser er inklusiv almindelig emballage såsom eksempelvis paller,
men eksklusiv fragt, merværdiafgift, told eller andre offentlige afgifter. Alle angivne priser, herunder aftalte priser på leverancer i løbende
kontraktforhold, er med forbehold for ændringer af enhver art i sælgers omkostninger forbundet med leverancen, herunder ændringer af
materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer mv..
§ 4. LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Levering er Ex Works (Incoterms 2010). Køber overtager risikoen for leverancen ved leveringen. Forsendelse sker for køberens regning og risiko.
Sælger kan efter aftale konkret bistå med at afsende varen, hvis dette er skriftligt aftalt i hvert enkelt tilfælde og altid for købers regning og
risiko. Sælger er ikke ansvarlig for transportskader.
§ 5. LEVERINGSTID
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af ethvert forhold udenfor sælgers kontrol, herunder strejker,
lock-out, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft, ildsvåde, manglende eller
mangelfulde leverancer fra underleverandører. Leveringstiden vil i sådanne tilfælde være at udskyde med et til hindringens varighed svarende
antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt der opstår forsinkelse af andre årsager
end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod
sælger, medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og sælger herefter ikke har foretaget levering senest 7 dage efter at have modtaget
skriftlig påkrav herom fra købers side. Ved forsinkelse gælder i øvrigt sælgers ansvarsbegrænsning, jf. § 9.
§ 6. BETALING
Betaling skal ske senest på den i fakturaen anførte sidste rettidige betalingsdag. Erlægger køberen ikke betaling i rette tid, er sælger berettiget
til at kræve renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen og til betaling sker.
Mener køber at have et krav, der kan bringes i modregning i købesummen, er køber alene berettiget til at foretage modregning efter sælgers
forudgående skriftlige accept heraf.
§ 7. EJENDOMSFORBEHOLD
Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt. A/S Crispy Food International Blommeskoven 2 – DK4281 Goerlev Tel. +45 58 87 05 00 – Fax: +45 58 86 00 22 Email:crispy@crispyfood.com – www.crispyfood.com CVR no. 73793319
§ 8. MANGLER
Køber opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver.
Reklamation skal ske senest 72 timer efter at en mangel er, eller burde være, opdaget af køber.
Såfremt køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke gøre mangler gældende. Sælger er under alle omstændigheder ikke ansvarlig for
mangler, der gøres gældende senere end 6 måneder efter levering er sket.
Såfremt sælger ved modtagelse af reklamationen tilbyder at afhjælpe manglen inden rimelig tid, dog mindst 14 dage, kan køber ikke gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende.
Ved mangler gælder i øvrigt sælgers ansvarsbegrænsning, jf. § 9.
§ 9. ANSVARSBEGRÆNSNING
Sælger kan i intet tilfælde, uanset årsagen, holdes ansvarlig for købers driftstab, avancetab, dagbøder og andre krav fra tredjemand eller andre
indirekte tab og/eller følgeskader af nogen art. Sælgers samlede erstatningsansvar kan i øvrigt under ingen omstændigheder overstige et beløb,
svarende til fakturabeløbet ekskl. moms for den leverance, som erstatningsansvaret vedrører, dog maks. kr. 100.000,00.
§ 10. PRODUKTANSVAR
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende præceptive regler i dansk ret. Herudover er sælger ikke ansvarlig for skader forårsaget af
det solgte produkt af nogen art, uanset årsagen.
§ 11. LOVVALG OG VÆRNETING
Dansk ret finder anvendelse på parternes aftale. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende parternes aftale skal tvisten
afgøres af Sø- og Handelsretten eller – hvis Sø- og handelsretten ikke kan behandle tvisten i 1. instans – af Retten i Holbæk.
§ 12. AFTALER VEDR. PRIVATE LABEL- OG ØVRIGE KUNDETILPASSEDE PRODUKTER.
Ifald sælger leverer til køber i henhold til en specifik aftale, finder følgende bestemmelser anvendelse sammen med de øvrige bestemmelser i
nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
§ 12a. lagerføring af råvarer og emballage
Såfremt sælger i henhold til parternes aftale er forpligtet til løbende at være lagerførende af de omhandlede private label og øvrige
kundetilpassede-produkter, indebærer det, at sælger skal være lagerførende af råvarer og emballage til brug for produktion af produktet. I disse
tilfælde skal køber månedligt fremsende prognoser om forventet salg fremadrettet til sælger for en rullende tre måneders periode, således at
sælger på baggrund af disse prognoser kan tilpasse lagerstatus herefter. Ifald køber måtte ændre emballage, indhold eller udmelder produktet,
er køber forpligtet til at aftage sælgers lager af overflødiggjort emballage, formatdele, råvarer, mv. til kostpris.
§12b. levering
Forventet leveringstid fra købers bestilling til levering kan ske er 4-5 uger, medmindre andet er aftalt.
§12c. pris
Prisen på varer er i henhold til nærmere indgået aftale mellem parterne.
Enhver ekstra udgift forbundet med produktion af private label og øvrige kundetilpassede produkter, som der ikke er taget højde for i den aftalte
pris, herunder i relation til købers ændring af emballage, råvaresammensætning, recepter, mv. afholdes af køber med et beløb, som dækker
sælgers omkostninger forbundet hermed.
§12d. kvalitetssikring
Sælger er FSSC 22000 certificeret. Audits gennemføres hos sælger efter aftale. A/S Crispy Food International Blommeskoven 2 – DK-4281
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§12e. immaterielle rettigheder og ejendomsret
Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, indebærer parternes aftale ingen overførsel af immaterielle rettigheder. Ejendomsretten til værktøj,
forme, mv. som køber har leveret til sælger med henblik på produktion af private label og øvrige kundetilpassede produkter, vedbliver med at
være hos køber, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.
§ 12f. opsigelse af aftale
Medmindre andet er aftalt, kan hver af parterne opsige private label aftalen og aftaler om produktion af øvrige kundetilpassede produkter med 3
måneders varsel til udgangen af et kalenderår. Ved aftalens ophør, uanset årsagen, er køber forpligtet til at aftage evt. lager af
færdigproducerede varer samt alle råvarer emballage, formatdele, samt alle andre materialer, som af sælger er indkøbt særskilt som led i
aftalen. Køber betaler i den forbindelse almindelig pris i henhold til de indgåede prisaftaler for færdigproducerede varer og kostpris for råvarer,
formatdele, mv.

