Tjekliste ved aftale om handel af foderkorn mellem landmænd

Sælger

Køber

Navn

Navn

Pkt. Indhold

Anbefaling, std. kvalitet, regulering

1.

Dato

Dato for aftalens indgåelse

2.

Aftaleperiode

3.

Art/sort

Hvilken periode gælder aftalen?
Enten datointerval eller høstår angives
Angivelse af kornart og evt. sort (Ved flere arter/sorter kan der med fordel
udarbejdes et skema for hver)

4.

Mængde, hkg

Aftalt mængde i hkg eller fra et bestemt areal. Sælger er kun forpligtet til
at levere avlen fra det angivne areal.
Hvordan fastsættes mængden, og hvem betaler evt. omk. til vejningen

5.

Leveringssted og -tidspunkt

6.

Regulering

Leveres af sælger eller afhentes af køber?
Tidspunkter for levering/afhentning.
Risikoen for varen overgår til køber ved levering/ 1 døgn efter meddelelse
om, at køber kan afhente.
Hvis levering er aftalt, angives evt. pris for levering i kr. pr. hkg
Det aftales om der skal reguleres for rensesvind, vandprocent m.v. Hvis
ingen regulering, gå videre til punkt 7.

Urenheder, basis pct.

0-2 %

Rensning, starttakst kr. pr. hkg

Kun ved over basis indhold

Rensesvind pr. 0,1 pct. over basis

+/- 0,1 % pr. 0,1 %

Vand, basis pct.

_____%

Tørring, starttakst kr. pr hkg
Tørresvind pr. 0,1 pct. over basis

0,12 % pr. 0,10 % vand over basis

Prøver/analyser betales af:
(reklamationsfrist: 14 dage)

Køber – alternativt bør pris pr. prøve være aftalt

Øvrige parametre

Alt skal med i aftalen. Evt regulering for proteinindhold

Antal prøver pr. læs/parti?

1

Aftale om prøveudtagning og
parallelprøver

Det aftales hvem der udtager prøver. Det anbefales, at prøver udtages i
fællesskab

7.

Pris kr. pr. hkg, før regulering

Aftal pris

8.

Betalingsdato

Aftalt betalingsdato

9.

Garanti for betaling

Det aftales om der skal stilles bankgaranti for betalingen

Husk, at lave en skriftlig aftale, hvor alle aftalte forhold er noteret, og at begge parter skal have en kopi af den
underskrevne aftale.
Kontakt Planteavlsafdelingen i Centrovice, 70 15 99 00, hvis du ønsker hjælp til at udarbejde aftalen.

