ALM. HANDELSBETINGELSER

Nærværende Almindelige Handelsbetingelser anvendes ved Ragn-Sells Danmark A/S, CVR-nr. 86476819, salg af affald til mellemhandler eller fabrik med henblik på genbrug/genanvendelse (recycling).

§ 1. ANVENDELSE.
1.1. Nærværende almindelige handelsbetingelser (i det følgende kaldet Handelsbetingelser/ne) er alene vedtaget mellem RagnSells og Køber, hvis dette er anført skriftligt i Købekontrakten mellem Køber og Ragn-Sells.
I det omfang, at der i købekontrakten mellem Ragn-Sells og Køber er aftalt afvigelser fra Handelsbetingelserne, er Købekontrakten gældende forud for Handelsbetingelserne i relation til afvigelserne. De øvrige bestemmelser i Handelsbetingelserne
er gældende i kontraktforholdet i det omfang, at dette er foreneligt med Købekontrakten.
1.2. Ragn-Sells er underlagt Ragn-Sells Groups Code of Conduct regler, hvilket bl.a. indebærer at handel, håndtering og transport
af affald skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Køber erklærer ved
underskrift af købekontrakten, at Køber ligeledes vil håndtere det købte affald miljømæssigt forsvarligt og efter gældende
lovgivning i det land affaldet skal forarbejdes.

§ 2.
2.1.

AFFALDETS BONITET.
Urenheder
2.1.1. Eftersom Købekontrakten vedrører affald til recycling, anerkender Køber, at der vil forekomme urenheder i affaldet,
hvilket Køber ved sin underskrift af Købekontrakten accepterer indenfor de grænseværdier, der er bestemt i Købekontrakten. Urenheder indenfor grænseværdien giver ikke Køber ret til at hæve Købekontrakten eller ret til at kræve
kompensation eller erstatning for direkte eller indirekte tab og herunder produktionstab eller ret til forholdsmæssigt
afslag i den aftalte købesum i retsforholdet til Ragn-Sells.
2.1.2. I det omfang, at Køber vil reklamere over at affaldet har urenheder, som overstiger de i købekontrakten aftalte
grænseværdier skal Køber uden ophold fremsende skriftlig samt billede dokumentation for overskridelsen til RagnSells, hvorefter Ragn-Sells vil forholde sig hertil. I det omfang, at Køber reklamerer over urenheder er Ragn-Sells berettiget til at foretage en besigtigelse af affaldet med henblik på at forholde sig til Købers påstand.
2.1.3. Kan Ragn-Sells erkende at Købekontraktens grænseværdier er overskredet er Ragn-Sells berettiget til at kræve affaldet retur imod at betale omkostningerne herved samt til at opfylde købekontrakten ved at leverer affald (omlevering), der opfylder Købekontraktens grænseværdier imod at betale omkostningerne herved til transport. Kræver
Ragn- Sells affaldet retur er Køber ikke berettiget til at kræve kompensation eller erstattet direkte eller indirekte tab
og herunder produktionstab hos Ragn-Sells.
2.1.4. Selvom Ragn-Sells ikke ønsker at gøre brug af sin ret til omlevering jfr. pkt 2.1.3. har Køber ikke ret til at kræve kompensation eller erstatning for direkte eller indirekte tab og herunder produktionstab som følge af urenheder ved affaldet men har ret til et forholdsmæssigt afslag i købesummen, hvis kunden dokumenterer at affaldet har en ringere
handelsværdi. Afslaget fastsættes ved forhandling mellem køber og Ragn-Sells men kan aldrig udgøre mere end affaldets handelsværdi med de dokumenterede urenheder.
2.1.5. I det omfang at Køber har anvendt affaldet til genanvendelse uden at have reklameret overfor Ragn-Sells og /eller
kunden ikke har givet Ragn-Sells rimelig mulighed for at besigtige affaldet inden genanvendelsen, har Køber fortabt
sin eventuelle ret til at gøre indsigelser over affaldets urenheder overskrider de aftalte grænseværdier.

2.2. Mængdeafvigelser
2.2.1. I det omfang, at Køber afhenter affaldet på Ragn-Sells plads, er der enighed om at lægge den kalibrerede vejning, der
finder sted ved afhentningen af affaldet til grund i kontraktforholdet mellem Ragn-Sells og Køber. Køber kan ikke reklamere over senere påståede eventuelle mængdeafvigelser.
2.2.2. I det omfang at Køber ikke afhenter mængderne af affald hos Ragn-Sells anlæg men affaldet transporteres til det bestemmelsessted Kunden har valgt er der enighed mellem Ragn-Sells og Køber om at lægge den kalibrerede vejningen, der blev foretaget ved Ragn-Sells anlæg til grund i kontraktforholdet mellem Ragn-Sells og Køber.
2.2.3. Såfremt der ikke er foretaget en vejning hos Ragn-Sells er Ragn-Sells og Køber er enige om at lægge de oplyste
mængder af affald til den valgte transportør til grund i kontraktforholdet mellem Ragn-Sells og Køber.
2.2.4. Køber accepterer ved modtagelsen af affaldet mængdeafvigelser indenfor de grænseværdier der fremgår af købekontrakten. Mængeafvigelser der holder sig indenfor grænseværdierne der er oplyst i Købekontrakten giver ikke Køber ret at hæve Købekontrakten eller ret til at kræve erstatning eller kompensation for direkte eller indirekte tab og
herunder produktionstab hos Ragn-Sells eller ret til et forholdsmæssigt afslag i den i Købekontrakten aftalte købesum hos Ragn-Sells.
2.2.5. I det omfang, at Køber vil reklamere over mængdeafvigelser som ifølge Køber overstiger de i Købekontrakten aftalte
grænseværdier, skal Køber fremsende skriftlig- og billeddokumentation samt kalibreret vejeseddel, som dokumentation for overskridelserne, hvorefter Ragn-Sells vil forholde sig hertil.
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2.2.6.

2.2.7.

Kan Ragn-Sells erkende at Købekontraktens grænseværdier er overskredet er Ragn-Sells berettiget til enten uden
ophold at sende den manglende mængde affald til Køber til opfyldelse af Købekontrakten eller til at give Køber et
forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende den manglende mængde. Køber er ikke berettiget til at kræve erstatning for direkte eller indirekte og herunder produktionstab hos Ragn-Sells som følge af forsinkelser på grund en
manglende mængde affald, selvom afvigelserne er udenfor de aftalte grænseværdier.
Kan Ragn-Sells ikke anerkende, at grænseværdierne er overskredet lægges den kalibrerede vejningen, der er foretaget ved overlevering til transportøren til grund som bindende mellem Køber og Ragn-Sells.

2.3. Ved reklamation
I det omfang at Køber reklamerer over urenheder i affaldet eller mængdeafvigelser, berettiger dette ikke Køber til at undlade
at betale købesummen for affaldet til Ragn-Sells på den aftalte forfaldsdag.

§ 3. FORSINKELSER.
3.1. Skal køber afhente affaldet hos Ragn-Sells anlæg på et angivet tidspunkt eller indenfor et tidsrum er Køber alene berettiget til
at hæve købet i det omfang, at der er tale om væsentlige forsinkelser fra Ragn-Sells side i forhold til de aftalte leverings tidspunkt. Køber er dog ikke berettiget til at hæve kontrakten i de i § 6 nævnte tilfælde, hvis Ragn-Sells udskyder leveringstidspunktet efter denne bestemmelse.
3.1. Er det i kontrakten bestemt at affaldet skal leveres af Ragn- Sells til et aftalt leveringssted ved brug af transportør betalt af
Ragn-Sells er Ragn-Sells ikke ansvarlig for forsinkelse med transporten efter at affaldet er overgivet til transportøren. Køber
kan således ikke gøre forsinkelser ved transporten gældende overfor Ragn-Sells. Transporteres affaldet med skib kan køber
ikke gøre forsinkelserne gældende i forhold til Ragn-Sells som er begrundet i, at affaldet ikke kan udleveres fra modtagerhavn eller på grund af myndighedsbeslutninger eller andre forhold.
3.2. Er der i kontrakten mellem Ragn-Sells og Køber indgået aftalte om køb af mængder indenfor et aftalt tidsrum, er Køber ikke
berettiget til at påberåbe sig forsinkelser i det omfang, at affaldet kan afhentes af Køber eller leveres af Ragn-Sells indenfor
kontraktens løbetid.
3.3. I tilfælde af forsinkelser fra Ragn-Sells side jfr. pkt. 3.1-3.3 berettiger dette ikke Køber til at kræve erstatning eller kompensation for indirekte eller direkte tab og herunder produktionstab eller forholdsmæssigt afslag i købesummen hos Ragn-Sells.
3.4. Køber kan heller ikke påberåbe sig forsinkelser som mislighedsgrund i forhold til Ragn-Sells i de i § 6 anførte tilfælde.
3.5. Køber er forpligtet til at modtage affaldet ved det aftalte leveringssted uden ophold. Fragtes affaldet med skib skal Køber
uden ophold afhente affaldet ved modtagerhavnen eller indenfor den med Ragn- Sells aftalte tidsfrist.
3.6. Fragtes affaldet med skib skal køber enten uden ophold afhente affaldet ved modtagerhavnen eller indenfor den med RagnSells aftalte tidsfrist. I det omfang at affaldet ikke kan udleveres til køber fra havnen på grund af myndighedsbeslutninger eller andre forhold uanset årsagen hertil er det købers risiko og fritager ikke køber fra, at betale Ragn-Sells faktura til forfaldstid. Påføres Ragn Sells omkostninger, som følge af at affaldet ikke afhentes af køber uanset årsagen hertil, skal køber skadesløs holde Ragn-Sells for ethvert tab og udgift der er opstået herved. Dette omfatter eksempelvis udgifter til lager- og havneleje samt ekstraudgifter til transportøren samt andre udgifter Ragn-Sells måtte blive påført.

§ 4.

ANSVAR.

4.1. Ragn-Sells er ikke ansvarlig for skader, som det købte affald måtte påføre Købers fabriksanlæg, fast ejendom, eller medarbejdere.

§ 5. REKLAMATIONER.
5.1. Enhver reklamation overfor Ragn-Sells i henhold til Købekontrakten skal for at have gyldighed ske skriftligt til Ragn-Sells,
uden ophold, når Køber har modtaget affaldet. Overholdes reklamationsfristen ikke er retten til reklamation bortfaldet.

§ 6. UDSKYDELSE AF LEVERINGSTIDSPUNKT /OPHÆVELSE AF KØBEKONTRAKTEN.
6.1. Ragn-Sells er berettiget til at forlænge tidsfristerne for levering eller at ophæve Købekontrakten uden at Køber kan kræve
erstatning for direkte eller indirekte tab og herunder for produktionstab eller kompensation hos Ragn-Sells, hvis forsinkelserne eller årsagen til at levering ikke kan finde sted er en følge af f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker og lockouter, havari af transport, hærværk, tyveri manglende notifikation til transport af affald uanset årsagen hertil og
herunder langsommelig myndighedsbehandling, love, forordninger eller myndighedsbeslutninger som forhindre eksport af
affald til Køber, eller forhold der i øvrigt må betegnes som force majeure.
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§ 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 Køber, at enhver tvist som udspringer af købekontrakten og de almindelige handelsbetingelser 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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