
 

 

Meldgaard Transport A/S 
Salgs- og leveringsbetingelser pr. 01.05.17 
 

1. Anvendelse og definitioner: 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Meldgaard 
Transport, CVR-nummer 28303963, (herefter benævnt ”Sælger”) og Sælgers 
erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) vedr. salg og levering af 
serviceydelser inden for transport til erhvervskunder. 
Erhvervskunder er defineret som erhvervsvirksomheder samt private og offentlige 
institutioner i det omfang, de er omfattet af regulativbestemmelser for fast affald og 
genanvendelige materialer i deres kommune. 
 

2. Aftalegrundlag:  
Nærværende betingelser udgør sammen med Sælgers tilbud og en eventuel 
samarbejdsaftale mellem parterne det samlede aftalegrundlag. Kundens 
indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Sælger udgør 
ikke en del af aftalegrundlaget. 
 

3. Tilbud: 
Sælgers tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre 
andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Sælgeren i hænde efter 
acceptfristens udløb, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger meddeler 
Kunden andet. 
 

4. Samarbejdsaftale 
For samarbejdstaler er det gældende, at aftalen er bindende, når køber har 
accepteret og underskrevet samarbejdsaftalen. Er samarbejdsaftalen ikke skrevet 
under inden 30 dage fra den er dateret, er den at betragte som ugyldig. Vilkår som 
ikke fremgår af samarbejdsaftalen, kan ikke gøres gældende. Parterne kan ikke 
aftale vilkår, der fraviger affaldsregulativer eller modtageanlæggenes forskrifter. 
 

5. Generelle vilkår: 
Materiel, som stilles til rådighed, er Sælgers ejendom og må kun benyttes til det 
aftalte formål. Kunden har pligt til at holde materiellet rent, så det til enhver tid 
opfylder bestemmelserne i Arbejdstilsynets anvisninger for affald. Det lejede 
materiel må kun tømmes af Sælger eller af en af Sælger udpeget 
samarbejdspartner. 
Affald og genanvendelige materialer i sække må højst veje 20 kg pr. enhed. Sælger 
forholder sig ret til at godkende adgangsvej og opstillingssted, så betingelserne i 
Arbejdstilsynets anvisninger er opfyldt. Kunden er forpligtet til at holde 
adgangsvejen til containeren ryddet for parkerede biler og henstillede genstande 
samt for sne, is mv. Hvor adgangsforholdene umuliggør tømning af containere, 
forbeholder Sælger sig ret til fakturere for forgæves kørsel. 
Sælger tager forbehold for tilfælde, hvor det af Sælger valgte jordtip bliver fyldt eller 
ikke kan modtage jord pga. vejrlige forhold.  
 

6. Vilkårsændringer: 
Vilkårene i denne aftale kan kun ændres, såfremt der sker ændringer i 
myndighedernes vilkår for indsamling, transport og aflevering af affald og 
genanvendelige materialer omfattet af aftalen. 
 

7. Mængder 
Hvor mængdeangivelserne er i vægt, er det den ved lastning konstaterede vægt, 
der anvendes.  
 

8. Kørsel med jord 
Ved kørsel med jord skal jorden være tør og i øvrigt opfylde alle krav i henhold til 
gældende love og regler om jordflytning. Bortkørsel af jord i m

3
 afregnes efter 1500 

kg. Pr. m
3
 i løs mål.  

 

9. Modtagekontrol  
Inden læsning/aflæsning skal Kunden sikre sig, at følgesedlens angivelser er i 
overensstemmelse med bestillingen samt under læsningen/aflæsningen foretage 
visuel kontrol af det leverede.  
 

10. Ansvar: 
Ved aftaler vedrørende affald er Kunden ansvarlig for affaldets sammensætning og 
for, at affaldet og de genanvendelige materialer er sorteret i overensstemmelse 
med regulativbestemmelser i Kundens kommune og øvrige gældende regler på 
området. 
Sælger er ansvarlig for, at affald og genanvendelige materialer tilføres de anviste 
modtageanlæg og for at indsamle data til brug ved indberetning til modtageanlæg 
og Kundens kommune om afhentede mængder. Sælger har ret og pligt til at afvise 
afhentning af affald og genanvendelige fraktioner, såfremt det skønnes, at der ikke 
er overensstemmelse med det faktiske indhold i en container og regulativets og 
aftalens bestemmelser. Såfremt affaldet bliver afvist på modtageanlægget pga. 
forhold, som Kunden har ansvar for, eller hvis affaldet fordrer særskilt behandling 
pga. fejlsortering fra Kundens side, forbeholder Sælger sig ret til at iværksætte den 
fornødne afhjælpning, evt. at levere affaldet tilbage til Kunden. I begge tilfælde vil 
Kunden blive faktureret for ekstraomkostninger, der følger af afvisningen.  
Ansvar for kørsel inden for Kundens matrikel/leveringsområde sker på Kundens 
ansvar, og Sælger kan således ikke drages til ansvar for eventuelle skader på 
fliser, belægning og lignende. Det samme er gælder i de tilfælde, hvor Kunden 
forlanger indkørsel over ikke kørefast plads eller vej.  
 

12. Forsikring 
Sælger er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer.  
Forsikring mod brand, tyveri og hærværk på udlejet materiel påhviler kunden. 

 
11. Produktansvar  
Sælger er ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan 
dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Sælgers side. Sælger 
hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.  
Sten- og grusmaterialer kan være i forskellige kvaliteter afhængig af 
indvindingssted eller forskellige sorteringer. Det er derfor Kundens ansvar at 
iagttage, at det materiale, der leveres, er egnet til det ønskede formål. Det er på 
samme vis Kundens ansvar, at han ved indbygning af grusmaterialet i andre 
produkter påser, at materialet har den til indbygningens ønskede kvalitet.  
Kunden bærer selv ansvaret i forhold til salg og levering til tredjemand.  
 

13. Priser: 

Alle priser omfatter transport eller tømning, kørsel og aflevering af affald og 
genanvendelige materialer. Prisen er fastsat for kørsel inden for normal arbejdstid. 
For kørsel uden for normal arbejdstid, i weekender og på helligdage beregnes et 
tillæg. Sand- og grusmateriale afregnes til dagspris.  
Medmindre andet er anført i aftalen er priserne ekskl. moms, affaldsafgift og 
behandlingsgebyrer, men inkl. materialeværdi for genanvendelige materialer. 
Sælger opkræver et vederlag for omkostninger i forbindelse med udlæg til 
bortskaffelsen. 
Sælger er berettiget til at tillægge et generelt procenttillæg til berettigede gebyrer 
og afgifter til dækning af sorteringsgebyr, tab på debitorer mv. Prisregulering sker 1 
gang årligt i april måned i henhold til Danmarks Statistiks indekstal for lastbilkørsel 
og ved ændringer i affaldsafgifter, behandlingsgebyrer, oliepriser, valutakurser og 
øvrige politiske indgreb. Prisregulering som følge af ændret behandlingsgebyr sker 
dog med virkning fra det tidspunkt, afgiften ændres. Ved aftalens ophør afhentes 
materiellet til dagspris for Kundens regning. Materiellet skal være rengjort og 
vedligeholdt uden anden forringelse end den, der følger af normal slitage. Hvis 
materiellet ikke er tilfredsstillende rengjort, gøres dette af Sælger for Kundens 
regning. 
 

14. Fakturering og betaling:  

Medmindre andet er aftalt, er betalingsfristen løbende måned + 20 dage fra 
fakturadato.  Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af 
Sælgers bogholderi mht. evt. kreditforsikring. Overholdes betalingsfristen ikke, 
fremsendes rykker pålagt gebyr på 100 kr. pr. rykker, og der sker rentetilskrivning 
på 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis Kunden fortsat undlader at betale, har Sælger 
ret til at ophæve aftalen og dermed øjeblikkeligt at indføre stop af tømning og at 
hjemtage det opstillede materiel. 
 

15. Koncernmodregning 

Ethvert selskab inden for Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne 
krav mod Kunden i Kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor 
Meldgaard-koncernen. 
 

16. Reklamation: 
Reklamationer vedrørende varen skal ske straks ved varens modtagelse ved 
synlige mangler og inden 8 dage efter levering har fundet sted ved usynlige 
mangler. I modsat fald har Kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne. 
Reklamationer vedrørende det udførte arbejde skal meddeles Sælger straks pr. 
telefon. 
Ved rettidig reklamation over fejl eller mangler foretager Sælger afhjælpning. 
Kunden kan ikke som følge af fejl eller mangler rejse krav om erstatning for 
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. 
 

17. Opsigelse og ophør: 
Aftalen er uopsigelig det første år og forlænges herefter automatisk med et år ad 
gangen, medmindre den opsiges med 3 måneders varsel til aftalens udløb. Aftalen 
ophører i tilfælde af at virksomhedsophør, betalingsstandsning eller konkurs 
indtræffer for en af parterne. For nedrivnings-, bygge- og anlægsopgaver løber 
aftalen fra entreprisens indgåelse til entreprisens afslutning. Såfremt aftalen ønskes 
opsagt inden kontraktens udløb, er Sælger berettiget til kompensation for tabt leje- 
og kørselsindtægt. 
 

18. Fortrolighed: 
Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Sælgers 
erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt 
tilgængelige. Denne forpligtelse gælder under parternes samhandel og uden 
tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret. 
 

19. Force majeure:  
Sælger er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, 
som kan henhøres til force majeure. Sælger er fri for ansvar, så længe force 
majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Sælgers kontrol, 
og som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, f.eks. 
usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, 
arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari eller andre uforudsete 
hindringer, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør arbejdets udførelse. 
 

20. Lovvalg og værneting:  
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Sælgers hjemting. Dog enhver 
uenighed, der vedrører regulativets bestemmelser, afgøres af kommunen.  
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