Tillægskontrakt ved foderhandel

Foderkontrakt mellem landmand og foderfirma
Køber (Landmand):
Navn:
_____________________________
Adresse:
_____________________________
Tlf./mobil:
_____________________________
Sælger (Foderfirma):
Navn:
_____________________________
Adresse:
_____________________________
Tlf./mobil:
_____________________________
1. Mængder:
•
Mængde fordelt på dyregrupper:
Dyregruppe

Antal dyr

Mængde, tons i
perioden

Mængde pr. lev. Leverings-form
total
Blæst/tippet

Bemærkninger:

Total :
Ovenstående tabel viser skønnet forbrug af de enkelte blandinger, samt de dyregrupper som blandingerne skal
passe til. Mængderne skal kunne flyttes mellem dyregrupperne.
•

Basis for mængde (sæt kryds):

□
□

Fast total mængde i perioden, med tilnærmet successiv levering
Fast total mængde i perioden, med levering efter andet mønster (beskriv)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Hvis køber har aftaget den fulde mængde inden aftaleperiodens udløb ophører aftalen uden videre.
Hvis køber ikke har aftaget den fulde mængde inden aftaleperiodens udløb, således at der er en restmængde, skal
terminen forlænges svarende til restmængden. Udgør restmængden mere end 5% af det aftalte kvantum kan
sælger frit afgøre om restmængden skal aftages af køber eller eftergives.

2. Termin (kontraktperiode):
•

_____________________________________

3. Specifikation af blandinger.
•
Der henvises til sælgers tilbudsmateriale fremsendt d. _______, og eventuelle tilføjelser/rettelser hertil (på skrift)
4. Leveringssted og tidspunkt:
•
Leverancer til følgende adresser betragtes som samlet leverance:
Adresse 1: ____________________________________________________

Adresse 2: _____________________________________________________

5. Pris, fradrag/tillæg:
•
Prisen kan ikke reguleres for kriterier, som ikke fremgår af det fremsendte tilbudsmateriale.
6. Prøveudtagning og analyser:
•

Læsseprøver (sæt kryds):

□
□

Sælger afleverer en plomberet læsseprøve af hver blanding ved hver leverance. Denne kan af køber
bruges som retsgyldig prøve på lige fod med sælgers læsseprøve. Såfremt sælger ikke leverer en
læsseprøve skal sælger udtage og efterlade en plomberet prøve fra tankbilen. Foreligger denne ikke er
køber berettiget til selv at udtage en prøve af det leverede foder. I dette tilfælde skal sælger kontaktes
forud for prøveudtagning, således at denne har mulighed for at være tilstede ved prøveudtagningen (1
dags varsel).
Køber ønsker ingen læsseprøver, men køber kan til en hver tid få adgang til og benytte sælgers
læsseprøver. Læsseprøven kan af køber anvendes som retsgyldig prøve.

•

Siloprøver. Ved mistanke om fejllevering eller fejlaflæsning (fx foder i forkert silo) accepteres en prøve udtaget af
begge parter fra silo til sammenligning med læsseprøven. Siloprøven går forud for læsseprøven.

•

Håndtering af prøver: Alle prøver skal opbevares tørt, køligt og mørkt.

7. Kvalitetskrav:
•
Kvalitetsgrundlag: Foderblandingernes sammensætning og indholdsgarantier angives ved udlevering af
salgsindlægssedler/sortiments oversigt. Sammensætningen af foderet skal være ensartet i hele kontraktperioden,
svarende til det i sortimentsoversigten oplyste.
•
Tolerancer: Ved afvigelser fra garantierne gælder foderstoflovgivningens regler om afvigelser/tolerancer.
•
Afvigende analyser og bod: Ved analyseresultater af foder, der falder udenfor ovennævnte tolerancer, er følgende
betingelser gældende:
o Sælger er forpligtet til af afholde omkostninger forbundet med udfærdigelse af analysen.
o Sælger er forpligtet til at lade de seneste to leverancer analysere for det/de næringsstoffer, der er faldet uden
for tolerancer (dog max 3 måneder gamle leveringer). Alternativt beregnes boden (se nedenfor) på basis af en
måneds leverance i stedet for den enkelte leverance.
o Analyseomkostninger hertil påhviler sælger uanset resultatet af analyserne.
o
Sælger betaler bod til køber, uanset om køber kan dokumentere et tab. Boden beregnes på følgende måde:
•

•

(Afvigelsen fra garantien/garantien) * værdien af den afvigende blanding, i den leverance, hvori prøven er taget.

Afvigende sammensætning: Såfremt der ved mikroskopisk botanisk analyser udført af Plantedirektoratet, findes
entydige afvigelser i råvaresammensætningen i forhold til den deklarerede råvaresammensætning, skal sælger betale
en bod, uanset om køber kan dokumentere et tab. Boden beregnes som: 15% af værdien af den afvigende blanding, i den
leverance, hvori prøven er taget. Ved gentagne afvigelser (mere end én) er køber berettiget til at ophæve kontrakten.
Påvisning af spor af andre råvarer berettiger dog ikke køber til at ophæve kontrakten eller opkræve en bod.
Afvigende indhold af energi igennem kontraktperioden:
Ved afvigelser i energiindhold på enkelt-analyser er tolerancen fortsat 4 FEsv (eller FEso) – jf. ovenfor. Køber er
berettiget til at indsende 8 læsseprøver (jævnt fordelt over kontraktperioden) til analyse for energi (FEsv/FEso).
Prøverne analyseres på Eurofins/Steins i Odense. Til hver læsseprøve skal medsendes kopi af den tilhørende
mærkningsseddel. Prøverne skal indsendes til laboratoriet løbende (og senest én uge efter levering). Hvis
gennemsnittet af de 8 analyser ligger mere end 2,5 FEsv/FEso lavere end det indhold, som blandingen er deklareret
med på købstidspunktet, er følgende betingelser gældende:
o Sælger er forpligtet til af afholde omkostninger forbundet med udfærdigelse af analyserne.

o

Sælger betaler bod til køber, uanset om køber kan dokumentere et tab. Boden beregnes som værdien af de
manglende foderenheder på hele kontraktkvantum. Værdien af manglende energi beregnes som: (Afvigelsen
fra garantien /garantien) * værdien af den afvigende blanding i hele kontraktperioden, se eksempel nedenfor
Eksempel: Hvis gennemsnit af 8 analyser på læsseprøver viser, at der fx mangler 2,7 FEsv i slgtesvineblanding med 104
FEsv (deklareret) til 180 kr./hkg og 500 tons kontraktkvantum, så er regnestykket følgende:
(2,7/104) x (180kr. x 5000 hkg) = 23.365 kr. + anlyseomkostninger (8 analyser FEsv med I-faktor)

•

•

N:\1. N drev SDSR\Foder-vand\Kontrakt\120606 NY Tillægskontrakt - Energi, restkvantum, 2,5FE alle, en uge - jec.doc

•

Pillekvalitet: Der må ikke være mere end 5% smuld i foder udtaget af købers silo, med mindre sælger har taget særskilt
forbehold. Såfremt der er mere end 5% smuld i en leverance, er sælger forpligtet til at foretage omlevering heraf. Smuld
måles af prøve udtaget af køber og sælger i fællesskab, og der anvendes en smuldsigte.
Piller tilsat valset korn er undtaget krav om smuldkvalitet.
Ombytning ved fejl og mangler. Ombytning sker for sælgers regning og skal foretages indenfor normal bestillingsfrist,
regnet fra det tidspunkt, hvor køber har henvendt sig til sælger angående dette problem.
Erstatning: Sælger betaler endvidere erstatning til køber efter dansk rets almindelige regler. Dette inkluderer driftstab.

8. Øvrige vilkår:
•
Tvister. Alle tvister mellem parterne, som ikke løses i mindelighed, afgøres efter dansk ret og ved danske domstole,
idet købers værneting er gældende.
•
Tillæg/ændringer. Alle ændringer til nærværende aftale skal til en hver tid være aftalt mellem parterne og være
skriftlig. Fremsendelse af produktblade, der for eksempel indeholder angivelse af ændringer, særskilte ensidige
meddelelser eller lignende, kan ikke påberåbes som hjemmel for en aftaleændring
•
Force majeure: I tilfælde af force majeure såsom regeringsindgreb, brand, blokader, strejker og/eller lockout, hvorpå
køber ikke har indflydelse og som har betydning for købers mulighed for at aftage det aftalte kvantum, forbeholder
køber sig ret til at annullere denne kontrakt helt eller delvis. Salg af besætning, sanering eller forringet produktivitet
berettiger ikke køber til at annullere kontrakten.
•
Salg af ejendom (sæt kryds):

□
□

I tilfælde af, at køber ønsker at sælge sin landbrugsejendom, kan foderkontrakten overgå til den nye ejer,
medmindre at sælger kan fremsætte saglige indsigelser mod den nye ejers økonomi
Sælger er gjort opmærksom på at køber overvejer at sælge sin bedrift, såfremt dette sker betragtes
kontrakten som ophørt fra den dag hvor salget effektueres.

Denne kontrakt er gældende forud for sælgers betingelser, i tilfælde af sammenfald.

Underskrift.

Køber / Landmand:
dato:

.

Sælger / Foderfirma:
dato:

.

