
 Generelle salgs- og leveringsbetingelser   
Pallevarer 

 

Generelt 

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrer og kontrakter  
Ved bestilling inden klokken 1100 leveres varerne dagen efter. Ved senere bestilling må der påregnes en ekstra leveringsdag 

Betaling 

Betaling skal finde sted i henhold til de på fakturaen anførte betalingsbetingelser. 
 
 
Generelle betalingsbetingelser er 7 dage netto kontant. Ved førstegangsordre er det forudbetaling.  
Såfremt der betales i form af kontanter eller check, pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. betaling 
 
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, afvises nye ordrer.  
 
Ved betaling efter forfald, beregnes 2% i rente pr. påbegyndt måned + gebyr. Rentetilskrivningen giver ikke ret til senere betaling 
end forfaldstidspunktet. Der tages ejerforhold i varerne, indtil varerne er betalte. 
 
Ved afvisning af trukne PBS´ere pålægges et administrationsgebyr på kr. 300,00 pr. afvisning. 
 
Indbetalinger krediteres først og fremmest rentetilskrivninger. 
 

Såfremt samarbejdet ophører, indfries eventuel saldo straks. 

Levering og Forsendelse 

Bestilte varer leveres fragtfrit til købers adresse ved ordre på min. 900 kg. assorteret fra hele sortimentet. Pallen/pallerne køres så 
langt de kan på kørefast underlag, såsom fliser, asfalt o.l.. Køreunderlaget skal være ryddet for sne om vinteren og være saltet. 
Varerne køres indenfor hvis dette er muligt. Der bestræbes på, at varerne leveres inden klokken 1200 på hverdage, Der leveres 
ikke varer lørdag, søndag og på helligdage. 

Ved ordre på under 900 kg. assorteret pålægges fragttillæg på min. 297,50 kr. pr. palle ekskl. moms.   

Reklamationer 

Leverancen skal undersøges straks ved modtagelsen, og enhver mangel der konstateres ved undersøgelsen, og som ønskes gjort 
gældende over for MEL-COMPAGNIET, skal meddeles MEL-COMPAGNIET telefonisk senest 24 timer efter modtagelsen i 
tidsrummet 0800 til 1500 på telefon nr. +45 7545 4700. 

Returnering 

Returnering kan kun finde sted efter nærmere aftale med MEL-COMPAGNIET. En sådan aftale forudsætter, at returneringen 
foretages senest 5 dage efter levering, og at varerne stadig er opført i det på returneringstidspunktet gældende sortiment. 
Ligeledes forudsættes det, at varen og emballagen er i samme stand som en tilsvarende ny. Således returnerede varer vil, frit 
leveret vor adresse, blive krediteret med fakturapris minus et ekspeditionsgebyr på 20% eller minimum DKK. 200,-. Bestillingsvarer 
tages ikke retur. 
 

Force Majeure 

MEL-COMPAGNIET forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de medfører forsinket levering eller forhindrer 
aftalens opfyldelse: krig, uroligheder, revolution, sabotage, rekvirering, sørøveri, naturkatastrofer såsom voldsomme storme, 
cykloner, jordskælv, oversvømmelser, lynnedslag, epidemier og karantæner, boykot, eksplosioner, brand, destruktion af maskiner 
eller fabrikker eller andre installationer uden MEL-COMPAGNIET` skyld, myndighedsakter, strejker under enhver form, herunder 
officielle strejker og sådanne, som ikke formelt medfører afbrydelse af arbejdet, lockout, driftsstop uanset af hvilken årsag, 
valutarestriktioner, restriktioner af drivkraft, mangel på transportmuligheder, mangler eller forsinkelser med leverancer fra MEL-
COMPAGNIET` leverandører eller andre lignende omstændigheder udenfor MEL-COMPAGNIET' kontrol. I disse tilfælde udskydes 
leveringstidspunktet i samme omfang, som omstændighederne giver anledning til forsinkelse. Hvis disse omstændigheder 
udelukker eller medfører uoverskuelige vanskeligheder ved levering, vil MEL-COMPAGNIET være berettiget til at annullere ordren 
uden ansvar. 

 


