Kære kunder

Dato: 14-04-2021

Salgs-, leverings- og modtagebetingelser for Jord.dk ApS

Anvendelsesområde
Nærværende salgs-, leverings- og modtagebetingelser finder anvendelse i ethvert
mellemværende parterne imellem i det omfang, der ikke foreligger afvigende skriftlig
aftale.

Tilbud og priser
•
•
•
•
•

Eventuelle tilbud er gældende i 30 dage fra datering.
Alle priser er eksklusive moms.
Der forbeholdes ret til prisændringer uden varsel.
Aftaler er gældende, når Jord.dk har bekræftet disse skriftligt.
Indleveret jord afregnes i henhold til antal aksler på den respektive lastbil.

Levering af jord
• Ved levering af jord forudsættes det, at der foreligger en udfyldt køreseddel.
Hvis ikke vil jorden blive afvist.
• Al færdsel, herunder kørsel og aflæsning på Jord.dk’s område sker på eget
ansvar.
• Indeholder den leverede jord brokker eller andet affald forbeholder Jord.dk
sig retten til at fakturere kunden for medgået sortering ligesom Jord.dk også
forbeholder sig retten til at afvise jorden eller bortskaffe den for kundens
regning.
• Er den leverede jord i kategorien ”våd-jord” forbeholder Jord.dk sig retten til
at fakturere kunden for dette ligesom Jord.dk også forbeholder sig retten til
at afvise jorden eller bortskaffe den for kundens regning.
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•

Overholder den leverede jord ikke de grænseværdier, der er fastsat i
Jord.dk’s miljøtilladelse, vil jorden blive afvist eller bortskaffet for kundens
regning. (Der tages løbende stikprøver)

Betalingsbetingelser
• Hvor intet andet er aftalt er betalingen netto kontant.
• Jord.dk kan til enhver tid kræve at kunder stiller en bankgaranti eller
indbetaler et a’conto beløb.
• Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente 1,5% pr. måned

Force Majeure
Jord.dk hæfter ikke for manglende evne til modtagelse af jord som følge af force
majeure, hvilket omfatter enhver hindring som Jord.dk ikke kunne tage i betragtning
ved handlens indgåelse, herunder myndighedsrestrektioner, krig, brand, jordskælv,
strejke, lockout, mangel på materiel, maskinsvigt, vejrlig, pandemi eller
vareknaphed.
Foreligger der force majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for
Jord.dk i et tidsrum, der svarer til den tid hindringen har haft virkning.

Med venlig hilsen
Jord.dk ApS
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