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Betalingsbetingelser: 
Betalingsbetingelser:  Lb. ½ md.  + 12 dage netto 

Betaling:  Via PBS, indbetalingskort og ved henvendelse i en af vore afdelinger. 

Udbetaling:  Ved henvendelse overføres pengene til kundens pengeinstitut. 

Renter: Renter beregnes med 1,5 % pr. måned. 

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. 

Prisfastsættelse:   
Alle priser er i danske kroner ekskl. moms og afgifter noteret pr enhed eller pr. 100 kg. For løsvarer 

er priserne noteret basis 12 tons. Ved levering i andre mængder beregnes tillæg/fradrag herfor i 

henhold til de til enhver tid gældende takster. 

Ordredagens pris vil være gældende for leverancen, såfremt andet ikke er aftalt. 

Hvis bestillingsfristen ikke overholdes kan der pålægges gebyr efter gældende takst. 

Der ydes kvantumsrabat på samlet leverance af foder, korn og råvarer, såfremt leverancen sker på 

samme tid og sted. Der differentieres mellem svinefoder, kvægfoder, korn og råvarer. 

Kontrakttegning 
Alle indgåede kontrakter afvikles successivt/ligeligt i kontraktperioden. Afvigelse heraf berettiger 

Mollerup Mølle til at betragte dette som væsentlig misligholdelse og dermed ophævelsesgrund.  

Det er købers pligt at orientere Mollerup Mølle ved salg af ejendom, brand, sanering o. lign, så 

restmængden kan justeres. Kontrakten kan ikke overdrages til tredjemand uden Mollerup Mølles 

samtykke. 

Såfremt mængden er opbrugt inden terminens afslutning, må yderligere mængde købes til gældende 

dagspris, alternativt kan der indgås en ny kontrakt. 

Aftages der er ikke successivt en mængde, som forholdsmæssigt svarer til den aftalte mængde, er 

Mollerup Mølle berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede 

aftagne mængde. 

Ved aftaleperiodens udløb eller ved ophør med aftagelse forinden, kan Mollerup Mølle vælge at 

betragte et eventuelt restkvantum som annulleret eller lade restkvantum forudfakturere til køber 

eller foretage differensafregning for restmængden, eller forlænge kontraktperioden. 

Der beregnes lagerleje af forudfakturerede mængder efter gældende takster pr. påbegyndt måned. 



 

 

 

Foderblandingernes kvalitet kontrolleres af Plantedirektoratet og Mollerup Mølles eget 

kvalitetskontrolprogram. 

Ved reklamationer aftales prøvetagning og analyser med Mollerup Mølle. 

Ved mundtlig meddelelse eller aftagelse af det første læs foder, anses kontrakten for indgået. 

Ved uenighed om kontraktens gyldighed skal køber uden ugrundet ophold meddele dette til 

Mollerup Mølle og der afholdes et møde parterne i mellem. 

Kvantumsregulering(kr./100 kg) 
(Korn, foderblandinger og råvarer) 

Kvantumsrabat Leveret 

1-1499 kg + 38,00 kr. 

1500 - 2799 kg + 23,00 kr. 

2800 - 5799 kg + 9,00 kr. 

5800 - 11799 kg + 2,00 kr. 

11800 - 14799 kg Basispris 

14800 - 17799 kg - 0,50 kr. 

17800 - 20799 kg - 1,00 kr. 

20799 – 23799 kg - 1,50 kr. 

23800 – 26799 kg - 2,00 kr. 

26800 – 29799 kg - 2,50 kr. 

29800 kg +  - 3,00 kr. 

En vare kan afhentes til basis pris – 7,00 kr. pr. 100 Kg. 

En vare kan leveres aftippet med følgende ekstra rabat pr. 100 kg: 

Forvogn (12 - 15 tons)                                     - 1,00 kr. 

Hele træk(25 - 30 tons)                                    - 2,00 kr.  

Tillæg for cyklon: 200 kr. 

Formaling og valsning 
+10,00 kr./100 kg + fragt 

Leverings- og bestillingsfrister: 

Bestilling: 
Rettidig bestilling er senest kl. 10 for næstkommende arbejdsdag. 

Rettidig bestilling er 3 hverdage før pågældende varetursdag  

Tillæg ved for sent bestilling: 250 kr. 



 

 

 

Tillæg ved overbestilling: 300 kr. 

Varetur: 
Sækkevarer leveres på paller med truck på faste ugedage. Sækkevarer leveres på paller som 

debiteres med 80 kr./palle. EUR-paller krediteres med 40 kr./palle. ved returnering 

Fragtfri levering: 

Sækkevarer min. 400 kg/levering.  

Tillæg for levering under 400 kg: 250,00 kr. pr. leverance. 

Levering udenfor varetursområde: Efter fragtmands satser. 

Udlevering af oplagt korn 
Udlevering ved afhentning af eget korn i løsvægt  : 4,00 kr. pr. 100 kg 

Fragt ved hjemtagelse af eget korn                         : 8,00 kr. pr. 100 kg 

Der ydes ikke kvantumsrabatter ved udlevering af eget korn fra oplag. 

Lagerleje pr. måned.                                               : 1,40 kr.pr.100 kg  

Tilkørselsforhold og indblæsningsrør 
Det påhviler til en hver tid køber at holde aflæsningssteder og indblæsningsrør rene og dermed fri 

for gødningsrester, døde dyr samt afløb fra disse. Desuden må vore chauffører ikke komme i stalde 

eller udleveringsrum i forbindelse med levering af foder. Formålet med disse foranstaltninger er at 

undgå evt. smittespredning fra ejendom til ejendom. 

Desuden skal tilkørselsforholdene holdes i orden, så fastkørsel og unødvendig tilsvining undgås. 

Endvidere bør træer beskæres, sne skal ryddes, så lastbilerne uhindret kan komme frem til 

aflæsningsstedet.  

 

I øvrigt henviser vi til DAKOFO’s salgs- og leveringsbetingelser 


