Vilkår for levering af potteplanter fra gartnerier i Danmark
”Foreningen Flora Danias Handelsbetingelser”

§1 Ikrafttrædelse og gyldighed
Nærværende vilkår inklusive bilag 1 til 9 træder i kraft den 1. januar 2013 og afløser tidligere
gældende version af samme vilkår, og er gyldige for samtlige salgsselskaber og producenter, der er
medlem af foreningen.
Vilkårene er vedtaget af brancheorganisationen FLORA DANIA, og er gældende for al handel med
potteplanter og småplanter i Danmark, både ved handel mellem salgsselskaber og producenter
såvel som ved handel mellem producenter og salgsselskaber indbyrdes, når blot én af partnerne er
medlem af FLORA DANIA. Nærværende vilkår gælder også for køb / salg via DANPOT systemet og
supplerer regler for handel på DANPOT, der er tilgængelige på www.danpot.dk.
Medlemmer af FLORA DANIA er jf. §3 i vedtægterne forpligtet til at respektere nærværende vilkår.
Nærværende vilkår gælder dog ikke for auktionssalg.
Jf. § 13 i nærværende er i bilag 1 fastsat særlige regler for handel med småplanter og stiklinger.
Nærværende vilkår med tilhørende bilag 1 til 9 kan alene fraviges ved særskilt skriftlig aftale
mellem parterne forsynet med såvel sælgers som købers underskrifter.
§ 2 Definitioner
Hvor nedenfor anførte begreber anvendes, tillægges begreberne betydning som følger:
Leveringsinstruks:
Ved leveringsinstruks forstås en meddelelse fra køber til sælger indeholdende oplysninger om
tidspunkt og sted for sælgers levering af varen.
DANPOT:
Ved DANPOT forstås det IT baserede udbuds- og købssystem, der drives af DANPOT DATA A/S.
Nettopris:
Nettopris er varens pris eksklusiv emballage, og variable beløb for etiketter, poser og evt. andre
variable omkostninger. Se nærmere i bilag 2 for ikrafttræden og yderligere definitioner.
§ 3 Tilbud
Mundtlige, skriftlige eller elektroniske tilbud fra sælger til køber vedrørende varer er at betragte
som uforpligtende tilbud selvom der er oplyst mængde, pris m.v.
Såfremt køber ønsker at købe de af sælger tilbudte varer, skal køber afgive købstilbud, som
minimum skal indeholde følgende oplysninger:
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- Slægts- arts- og evt. sortsnavn (”varebetegnelse”).
- Produktbeskrivelse (herunder kvalitetskrav, volumen, evt. udviklingstrin og emballering).
- Mængde i antal kolli og enheder pr. kollo.
- Leveringstermin og -sted.
- Pris pr. enhed.
- Acceptfrist for købstilbuddet.
§ 4 ”Dag til dag” ordrer
Når et mundtligt, skriftligt eller elektronisk købstilbud er overensstemmende accepteret af sælger
før acceptfristens udløb, forligger en ordre og dermed en bindende aftale. Et skriftligt købstilbud
skal accepteres skriftligt, ligesom et elektronisk købstilbud skal accepteres ved elektronisk
markering for accept. Indgåede ordrer er juridisk bindende for begge parter.
§ 5 Ordrer til senere levering (Købsaftale)
Såfremt sælger skriftligt eller elektronisk har bekræftet et tilbud afgivet af køber om varer til
senere levering er indgået en ”købsaftale” og begge parter er juridisk bundet heraf. For at være
juridisk bindende for parterne skal købsaftalen minimum indeholde de elementer, der fremgår af
den standardiserede formular til købsaftale, vist i bilag 3. Købsaftalen kan udfærdiges såvel
skriftligt som elektronisk.
Begge parter anses at have opfyldt en købsaftale såfremt der leveres/aftages minimum 90 % af
den aftalte mængde. Såfremt en af parterne måtte misligholde den aftalte mængde kan den
anden part foretage dækningskøb respektive foretage dækningssalg og den misligholdende part er
forpligtet til at erstatte den anden parts tab.
§ 6 Følgeseddel/faktura og mærkning af varer
Såfremt køber ønsker det, skal varepartier ved levering være ledsaget af en følgeseddel eller en
faktura med angivelse af oplysninger om varepartiet - som anført i § 3 og § 5. Medmindre køber
angiver andet skal hvert enkelt kollo skal være mærket i henhold til gældende
mærkningsbestemmelser (Plantedirektoratets og Plantenyhedsloven), inkl. gavletiketter.
§ 7 Levering, risikoovergang og konsekvenser af forsinket levering
Varen anses for leveret på tidspunktet, hvor varen er leveret på købers lager eller aftalt
leveringssted. Såfremt varen er aftalt leveret på et andet sted - eksempelvis ab gartneri - anses
varen for leveret, når den er stillet til købers rådighed eller overgivet til købers transportør.
Sælger bærer risikoen for varens – herunder hændelige - undergang, indtil tidspunktet hvor varen
er leveret.
Bilag 4 viser det mellem parterne aftalte ”Sanktionssystem ved forsinket levering”.
§ 8 Force Majeure
I henhold til nærværende vilkår kan hverken sælger eller køber gøres ansvarlig for følger af force
majeure. Ved forsinkelse kan en force majeure situation højst gøres gældende for det antal
arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist udskydes på grund af force
majeure udskydes også de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.
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Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse
herom til den anden part senest 24 timer efter force majeure situationen er indtrådt. Den part,
der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den
aftalte leveringstermin overskrides med mere end 2 arbejdsdage som følge af force majeure. I
tilfælde af en sådan annullering kan en part ikke gøre krav gældende mod den anden part.
§ 9 Containere
Alle varer skal - såfremt intet andet særskilt er aftalt - leveres på de af Container Centralen A/S
godkendte containere til brug for blomstertransport. Såvel sælger som køber er forpligtet til at
disponere over et tilstrækkeligt antal containere, således at der i forbindelse
med leverancer som altovervejende hovedregel kan ske udveksling af containere, hylder, rør og
rørforlængere i forholdet 1:1.
Hvis dette ikke sker, debiteres den part, der ikke udveksler, en leje pr. dag svarende til gældende
dagleje hos Container Centralen A/S. Der henvises i øvrigt til bilag 5, omhandlende p.t. gældende
administrative regler om containerstyring m.v.
Medmindre andet særskilt aftales i forbindelse med den enkelte ordre, gælder mellem parterne
de til enhver tid værende aftalevilkår i ovennævnte aftale i relation til udveksling m.v. af
containere samt tilbehør dertil.
§ 10 Mangler og reklamationer
Reklamationssager behandles iht. gældende regler i bilag 6 ”Dokumentation af Transportforhold”
og bilag 7 ”Reklamationsprotokollatet”.
§ 11 Syn og skøn
Opstår der uenighed mellem sælger og køber angående varens kvalitet og sortering, kan parterne
rekvirere en plantesagkyndig konsulent, til at udarbejde en uvildig redegørelse (”Syns- og
skønserklæring”) til sikring af beviset. Parterne er i så fald forpligtet til at respektere redegørelsens
indhold og konklusion. Liste over de mellem parterne godkendte plantesagkyndige til udførelse af
Syn og skøn er vist i bilag 8.
§ 12 Betaling
Betalingsbetingelser aftales individuelt mellem sælger og køber. Ved manglende overholdelse af
betalingsbetingelserne er sælger berettiget til at opkræve en rente på 2,0 % pr. påbegyndt måned
efter forfaldsdagen. Sælger har pligt til at oplyse et kontonummer i et pengeinstitut, hvortil
elektronisk betaling kan ske. En part har ikke ret til at modregne forfaldne tilgodehavender hos
den anden part med mindre der mellem parterne foreligger en skriftlig aftale om kreditvilkår, der
tillader en modregning.
§ 13 Særlige regler for handel med småplanter og stiklinger
Som udgangspunkt gælder nærværende vilkår også for al handel med småplanter, stiklinger m.v.
Dog gælder de i bilag 1 viste særlige regler i relation til lov om plantenyheder og
reklamationsfrister for så vidt angår "rodede småplanter" og "urodede stiklinger".
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§ 14 Produktansvar
Forvolder en af sælger leveret vare skade på erhvervsting, hæfter sælger alene i det omfang, det
kan påvises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre han har ansvaret
for. Ansvaret ved tingsskade i henhold til dette afsnit er maksimeret til kr. 50.000.000.
Ansvaret for produkter, hvori indgår varer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber,
hvori indgår varer leveret af sælger er dog maksimeret til kr. 2.000.000.
Sælgers ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidsforbrug, avancetab eller andet indirekte tab
påført køber eller tredjemand. For medlemmer af FLORA DANIA, hvor der er et ejerfællesskab
mellem disse, er det aftalt, at produktansvar påført ét medlem af et
andet medlem alene kan rejses, såfremt ejerfællesskabet er mindre end 50 %, hvilket der i
forsikringspolicen er taget højde for.
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for forureningsskader forvoldt af sælgers varer i
USA og/eller Canada. Såfremt sælger måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som
følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde sælger
skadesløs i samme omfang, som sælger i de ovenfor anførte afsnit har begrænset sit ansvar.
Medlemmer af FLORA DANIA har tegnet kollektiv produktansvarsforsikring. De på tidspunktet for
vedtagelse af nærværende vilkår gældende forsikringsbetingelser er vist i bilag 9.
§ 15 Tvistigheder
I tilfælde af tvistigheder mellem sælger og køber - herunder vedrørende forståelsen og
fortolkningen af nærværende vilkår - gælder i det hele dansk ret med undtagelse af dansk
international privat- og procesret. For alle tvister, der udspringer af nærværende vilkår, er købers
hjemting vedtaget som værneting.
§ 16 Vedtagelse og offentliggørelse
Nærværende vilkår er vedtaget af den ekstraordinære generalforsamling i FLORA DANIA den 7.
november 2012.
Vilkårene er offentliggjort i 31. december 2012 ved udsendelse til samtlige medlemmer af GAU,
alle medlemmer af FLORA DANIA, samt alle kendte salgsselskaber, der ikke er medlem af
FLORA DANIA.
Info om de nye handelsbetingelser i brancheorganisationen Flora Dania, med det mål at højne
kvalitet og transportkonditioner, kan desuden ses på www.danpot.dk og www.floradania-org.dk

Bilag 1 (§1): Særlige vilkår for handel med Småplanter
Bilag 2 (§2): Overgang til nettopriser
Bilag 3 (§5) : Standard købsaftale
Bilag 4 (§7): Sanktionsmuligheder ved for sene indleveringer
Bilag 5 (§9): Containeraftalen
Bilag 6 (§ 10): Dokumentation af transportforhold
Bilag 7 (§ 10): Regler omkring den praktiske håndtering af reklamationer, samt reklamationsskema
Bilag 8 (§ 11) : Liste over godkendte syns- og skønsmænd
Bilag 9 (§ 14) : Produktansvarsforsikring
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