Flora Danias Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark

Bilag 4: Sanktionssystem ved forsinket levering
Formål
At have ensartede aftaleforhold vedr. sanktioner ved forsinket levering af varer til danske
salgsselskaber. Aftalen kan benyttes direkte eller som gensidigt aftalte afarter heraf.

Sanktioner ved levering af ”formiddagsvarer” fra postnr. 5000 til 5700
Varer benævnes formiddagsvarer hvis de hos en Fynsk leverandør er bestilt til levering senest kl. 13.00
én hverdag før afgang eller tidligere.
Det anbefales, at mindre partier (2,4,6,8..) kolli leveres allerede hverdagen før afgang for på denne
måde at optimere den totale logistik og minimere omkostninger for både sælger og køber. Er der tale
om temperaturfølsomme varer, oplyses køber herom så køber kan tilsikre at disse opbevares ved
korrekt temperatur.
”Formiddagsvarer” kan indleveres hele formiddagen. Leveres de senere end klokken 12.00 anses varen
at være for sent leveret. Leveres varer for sent, opkræves sælger et gebyr efter følgende satser:

100 DKK pr. CC
200 DKK pr. CC

Sælger på Fyn
Efter kl. 12.00
Efter kl. 13.00

Sælger skal senest næste hverdag informeres om varer, der omfattes af et gebyr. Køber har ansvar for at
kunne dokumentere forsinkelsen.
Sanktioner ved levering af ”sene varer” fra alle postnumre
”Sene varer” skal senest være modtaget kl. 16.00 på leveringsdagen. Leveres varer for sent opkræves
sælger et gebyr efter følgende satser:
Sælger er fra Fyn
Gebyr 1 - 200 DKK pr. CC
Gebyr 2 - 400 DKK pr. CC

Sælger er fra Jylland / Fyn
Gebyr 3 – 0 DKK
Gebyr 4 – 200 DKK
Gebyr 5 – 400 DKK

Periode 1
16.06 - 14.03
Efter kl. 16.00
Fra kl. 16.30

Periode 2
15.03 - 15.06
Fra kl. 16.30
Fra kl. 17.00

Periode 1
16.06 - 14.03
Ind til kl. 15.59
Kl. 16.00 til kl. 16.59
Kl. 17.00 eller senere

Periode 2
15.03 - 15.06
Ind til kl. 16.59
Kl. 17.00 eller senere

Primær dokumentation for ”sene varer” er en stempling af den leverende transportørs fragtbreve, samt
kvittering ved dens chauffør. Kun chauffører på biler, der leverer varer for sent bliver anmodet om at
kvittere for leveringstidspunktet.
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Inddragelse af transportører
Den der betaler for transporten mellem sælger og køber har ansvaret for at inddrage transportøren og
placere ansvaret behørigt ved samme. I simpleste form forventes aftaleforhold at inkludere
formuleringer i retning af følgende:
1. Vognmand X garanterer alle tilmeldte varer som står klar til afhentning senest kl. YY.YY, leveret
senest kl. ZZ.ZZ hos sidst besøgte salgsselskab på Fyn.
2. Vognmand X garanterer, at friholde gartneriet enhver omkostning for manglende rettidig
levering når gartneriet opfylder punkt 1.
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