§ 1. ANVENDELSE.
1.1. Nærværende Almindelige Handelsbetingelser (i det følgende kaldet de Almindelige Handelsbetingelser) er gældende ved
indgåelse af aftale (i det følgende kaldet Kontrakt/Kontrakten) mellem Ragn-Sells A/S, CVR-nr. 86476819, (i det følgende
kaldet Ragn-Sells) og Kunden, med hvem Ragn-Sells har indgået aftale om at erhverve affald, som Ragn-Sells forarbejder på
sit anlæg med henblik på at genanvendelse (recycling).
1.2. De Almindelige Handelsbetingelser er alene gældende i Kontraktforholdet, hvis dette er skriftligt aftalt i Kontrakten med
Kunden.
1.3. Ved grønlistet affald forstås i det følgende affald som i henhold til EU Forordningen nr. 1013/2006 af 14 juni 2006, bilag III er
egnet til at transportere over landegrænserne som grønlistet affald uden på forhånd at have indhentet en notifikation (en tilladelse) hos myndighederne til at eksportere affaldet.
1.4. Ved andet affald forstås idet følgende affald som ikke er grønlistet affald men som er egnet til at kunne forarbejdes på RagnSells anlæg og skal ved modtagelsen kunne eksporteres efter EU Forordningen nr. 1013/2006 af 14 juni 2006 bilag III eller EU
Forordningen nr. 1418/2007 af 29 november 2007 efter indhentelse af en notifikation (tilladelse) hos myndighederne.
1.5. I det omfang at der i Kontrakten mellem Ragn-Sells og Kunden er aftalt afvigelser fra de Almindelige Handelsbetingelser, er
Kontrakten gældende forud for de Almindelige Handelsbetingelser i relation til afvigelserne. De øvrige bestemmelser i de
Almindelige Handelsbetingelser er gældende i Kontraktforholdet i det omfang, at dette er foreneligt med Kontrakten.
1.6. De Almindelige Handelsbetingelser er gældende uanset om kontrakten bestemmer, at Kunden skal modtage betaling fra
Ragn-Sells for affaldet, eller om Kunden skal betale Ragn-Sells for at aftage dette.
1.7. Kunder er underlagt Ragn-Sells Groups Supplier Code of Conduct regler, hvilket indebærer, at handel, håndtering og transport af affaldet skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt at kunden
skal handle i overensstemmelse med god forretningsmæssig etik og herunder gældende normer for miljø og menneskerettigheder.

§ 2.

AFFALDETS BONITET.

2.1.

Egenskaber/urenheder
Ved grønlistet affald.
2.1.1. Det grønlistede affald skal have den sammensætning og bonitet, der anført i Kontrakten, som har dannet grundlag
for de i Kontrakten aftalte priser og øvrige vilkår. Kunden skal følge Ragn-Sells sorteringsanvisninger foretage en kildesortering af det i Kontrakten anførte affald, før det overleveres til Ragn-Sells. Det er Kundens ansvar og risiko, at
affaldet er kildesorteret med tilstrækkelig omhu, sådan at renheden af affaldet gør det egnet til nyttiggørelse som
grønlistet affald. Affaldet må ikke have farlige egenskaber for miljøet eller mennesker, ligesom det er Kundes ansvar
og risiko, at affaldet er egnet til at indgå i forarbejdningen på Ragn-Sells’ anlæg.
2.1.2.

I det omfang at Ragn-Sells, efter at have modtaget affaldet på sit anlæg, konstatere, at affaldet ikke overholder pkt.
2.1.1. eller Ragn-Sells’ sorteringsanvisninger, er Ragn-Sells berettiget til at reklamere, hvorefter Kunden kan vælge
mellem at tage affaldet retur, hvis dette er muligt, imod at betale Ragn-Sells omkostninger, der er forbundet hermed
eller, hvis det er muligt, at betale Ragn-Sells’ omkostninger til at gennemføre en sortering af affaldet således, at affaldet er egnet til forarbejdning på Ragn- Sells anlæg. Kunden skal forholde sig hertil uden ophold efter Ragn-Sells’
reklamation. I det omfang at Kunden ikke forholder sig til reklamationen uden ophold er Ragn-Sells efter eget valg
berettiget til at returnere affaldet til kunden eller at sortere affaldet på Kundens regning.

Andet affald
2.1.3. Ved andet affald, skal affaldet have den sammensætning og bonitet, der er anført i Kontrakten, som har dannet
grundlag for de i Kontrakten aftalte priser og øvrige vilkår. Kunden skal følge Ragn-Sells’ sorteringsanvisninger og foretage en kildesortering, sådan at affaldet svarer til den anførte affaldsfraktion i Kontrakten. Det er Kundens ansvar
og risiko at affaldet er kildesorteret med tilstrækkelig omhu, således at affaldet ikke indeholder urenheder som betyder, at affaldet ikke er egnet til at indgå i forarbejdningen på Ragn- Sells anlæg ligesom det er kundens ansvar om
affaldet ved Ragn-Sells modtagelse af affaldet har en renhed der indebærer, at affaldet kan eksporteres i henhold til
en notifikation.

2.1.4.

I det omfang at Ragn-Sells efter at have modtaget affaldet på sit anlæg konstaterer, at affaldet ikke overholder pkt.
2.1.3. eller Ragn-Sells’ sorteringsanvisninger for den pågældende affaldsfraktion er Ragn-Sells berettiget til at reklamere, hvorefter Kunden, hvis dette er praktisk muligt, kan vælge mellem at tage affaldet retur imod at betale RagnSells omkostninger, der er forbundet hermed eller, hvis dette ikke er muligt, at betale Ragn-Sells’ omkostninger til at
gennemføre en sortering af affaldet, således at det er egnet til forarbejdning på Ragn-Sells anlæg og eksport i henhold til en notifikation.
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2.1.5.

2.2.

Mængdeafvigelser
2.2.1. I det omfang at der i Kontrakten er angivet forventede affaldsmængder (efter vægt) og disse er 20% mindre end stipuleret, er Ragn-Sells berettiget til at kræve de angivne priser for affaldet justeret, svarende til den for Ragn-Sells
normale afregning i perioden for en tilsvarende mængde. Justeringen sker ved, at Ragn-Sells fremsender faktura eller afregning til Kunden svarende til prisjusteringen.
2.2.2.

2.3.

Kunden skal uden ophold forholde sig til Ragn-Sells’ reklamation. I det omfang at Kunden ikke forholder sig til reklamationen uden ophold er Ragn- Sells efter eget valg berettiget til at vælge imellem, at returnere affaldet eller at sortere affaldet på Kundens regning.

I det omfang at der i kontrakten er angivet forventede affaldsmængder (efter vægt) og Kunden ønsker at afsætte
større mængder end angivet, er Ragn-Sells berettiget til at nægte at modtage større mængder end stipuleret.

Vejning
2.3.1. Ragn-Sells og Kunden er enige om, at den kalibrerede vejning, der foretages ved modtagelsen af affaldet på RagnSells’ anlæg lægges til grund i kontraktforholdet mellem parterne og afregning sker i henhold til denne, uanset om
affaldet transporteres af Kunden selv til Ragn-Sells anlæg eller Ragn-Sells afhenter affaldet hos Kunden.
2.3.2.

I det omfang at Ragn-Sells vejning afviger fra Kundens egen vejning, er parterne enige om at lægge Ragn-Sells vejning til grund for afregningen mellem parterne.

§ 3. ANSVAR.
3.1. Kunden har i retsforholdet til Ragn-Sells ansvaret for, at det grønlistede affald ikke er farligt for mennesker og miljøet, ligesom Kunden har ansvaret og risikoen for, at affaldet ikke indeholder urenheder eller har farlige egenskaber, som kan medføre skade på Ragn-Sells ejendom, løsøre, produktionsanlæg eller det produkt som Ragn-Sells har anvendt affaldet til at producere.

§ 4. REKLAMATIONER.
4.1. I det omfang at Ragn-Sells ønsker at reklamerer over affaldets bonitet, skal Ragn-Sells reklamere overfor Kunden senest 14
dage efter, at affaldet er modtaget på Ragn-Sells anlæg. Sker dette senere er Ragn-Sells ikke berettiget til at fremkomme
med indsigelser imod affaldets bonitet.
4.2. Øvrige reklamationer i henhold til Kontrakten og nærværende Almindelige Handelsbetingelser, skal fremsendes skriftligt for
at have gyldighed.

§ 5. OPSIGELSE.
5.1. I det omfang, at der mellem Kunden og Ragn-Sells er indgået en Kontrakt for en periode, eller at der er aftalt en uopsigelighed, er Ragn-Sells til enhver tid berettiget til at opsige Kontrakten med Kunden med 7 dages varsel i det omfang, at RagnSells kan dokumentere, at markedsprisen for den type affald, som Kontrakten omfatter er faldet med mere end 10%. Markedsprisen fastsættes og dokumenters af Ragn-Sells i forhold den generelle markedspris og hvor det er muligt ved henvisning
priserne på troværdige platforme i branchen som EUWID og BWSE. Ved fastsættelsen af markedsprisen skal tages hensyn til,
at affaldsfraktioner handles i udenlandsk valuta (ofte i EUR og USD), hvorfor kurserne også vil være et parameter ved fastsættelse af markedsprisen. Ragn-Sells er ligeledes berettiget til at opsige kontrakten med nævnte varsel, hvis boniteten af
kundes affald ikke lever op til kontrakten og de almindelige handelsbetingelser.
5.2. I det omfang at Ragn-Sells opsiger Kontrakten, giver dette ikke Kunden ret til erstatning eller kompensation.

§ 6. OPHÆVELSE AF KONTRAKT.
6.1. I det omfang, at Ragn-Sells anlæg ikke kan aftage den mængde affald, som det er aftalt mellem Ragn-Sells og Kunden, som
følge af strejker og lockouter, krig, mobilisering, usædvanlige naturbegivenheder, naturkatastrofer, eksport- og importkontrol, valutarestriktioner, myndighedernes påbud, driftsforstyrrelse som følge af brand, tekniske nedbrud og herunder hos
Ragn-Sells’ aftagere af affald, konkurs, betalingsstandsning, love, forordninger eller myndighedsbeslutninger eller myndighedspåbud, manglende notifikation til at transportere affaldet til Ragn-Sells aftagere samt svigtende afsætning til Ragn-Sells’
normale aftagere uanset årsagen hertil, er Ragn-Sells berettiget til at ophæve Kontrakten uden, at Kunden er berettiget til at
kræve erstatning eller kompensation hos Ragn-Sells som følge af, at Ragn-Sells ikke kan aftage affaldet.

§ 7. VÆRNETING, LOVVALG OG TVIST.
7.1. Ved tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, som ikke kan bilægges ved forhandling, er det vedtaget mellem RagnSells og Kunden, at enhver tvist som udspringer af Kontrakten og de Almindelige Handelsbetingelser som måtte munde ud i
en retssag skal anlægges ved Byretten i København, Nytorv 25, København K som værneting, ligesom det er vedtaget, at enhver tvist skal afgøres efter Dansk Rets almindelige regler.
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