Miljø & Affald

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Gældende for følgende afdelinger:
• Entreprenørkørsel
• Total leverancer
• Miljø entrepriser
• Maxicontainere

KØRSEL OG LEVERING AF MATERIALER:
• Priserne er ekskl. den til enhver tid værende råstofafgift, hvor andet ikke er angivet
• Materialer leveres i løst mål på bil, eller efter vejeseddel
• Hvis der bestilles kørsel på en anden vogntype end den tilbudte ændres faktureringsprisen
• Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftede med mangler, begrænses til
varens værdi inkl. transportomkostninger. Øvrige krav kan ikke gøres gældende
• Tilbud afgivet af HCS bortfalder uden varsel 14 dage fra tilbuddets datering, såfremt det ikke er
skriftligt accepteret.

JORD:
• Jorden skal være analyseret og anvist i henhold til modtagekrav, på det af HCS A/S Transport og
Spedition valgte aflæsningssted
• Jorden skal i øvrigt overholde modtagekravene på aflæsningsstedet, herunder våd jord, ikke
indbygningsegnet jord, indhold af affald og andre normale krav
• Jord, der vurderes som ikke direkte indbygningsegnet/som kørefast på aflæsningsstedet,
betragtes som våd jord. Jordmodtager vurderer jorden
• Ved jord der klassificeres som klasse 0, menes jord der kan deponeres direkte i råstofgrave
• Med mindre det udtrykkeligt er aftalt, faktureres der ikke på baggrund af vejesedler, da flere
aflæsningssteder ikke giver mulighed for vejning af jordlæs. Findes der vægt på
aflæsningsstedet faktureres efter vejesedler
• Ved bortkørsel af jord i m3 forudsættes det, at jorden maksimalt vejer 1,8 ton pr. m3
• Der regnes med følgende læsstørrelser, 4 akslet solo: 10 m3, svarende til 18 ton, 5-akslet
sættevogn 17 m3, svarende til 30,6 ton, 6 akslet kærre: 18 m3, svarende til 32,4 ton, 7 akslet
kærre: 20 m3, svarende til 36 ton, 6 akslet sættevogn: 19 m3, svarende til 34,2 ton, 7 akslet
sættevogn: 21 m3, svarende til 37,8 ton
• Det er kundens ansvar om lastbilen kører med et helt læs, men der faktureres på baggrund af
kørsel med hele vognlæs og/efter kvitterede køresedler
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• Mængder faktureres efter kvitterede køresedler, og ikke efter opmåling
• Modtageanalyser på aflæsningsstedet er gældende for endelig klassificering og prisfastsættelse
• Omkostninger i forbindelse med flytning af forurenet jord fra ren jords deponier, afholdes af
kunden
• Det er kundens ansvar at den bortkørte mængde svarer til den anviste mængde.

REKLAMATIONER:
• Køber må straks ved modtagelsen sikre sig at leverede varer er mangelfri og i øvrigt overholder
de stillede krav
• Eventuelle reklamationer over mangler og/eller mængder må fremsættes omgående, og inden
aftale forligger må køber ikke disponerer over reklameret parti eller dele heraf
• Ved afbestillinger forbeholder HCS A/S Transport & Spedition sig at kræve op til 80% af den
aftalte pris
• Udsættelse af kørsel skal ske senest kl. 16.00 arbejdsdagen før kørslen skal udføres.

GENERELLE BETINGELSER:
• Det er en forudsætning for kørsel i henhold til afgivet tilbud, og uanset aftalt starttidspunkt for
opgaven, at kunden kan kreditforsikres. I modsat fald er HCS A/S Transport & Spedition
berettiget til at undlade at gennemføre kørslen i henhold til afgivet tilbud, og kunden kan i den
forbindelse ikke gøre krav gældende
• Priser på bortkørsel og leverancer er ekskl. moms
• Såfremt olietillæg er inkl. priserne i tilbuddet, skal dette fremgå. Ellers tillægges olietillæg på
basis af olieprisen på tilbudsdatoen og udførelsestidspunktet, og reguleres månedsvis i
udførelsesperioden. Olietillæg kan ikke være negativt
• Der beregnes pt. ikke olietillæg, men HCS A/S Transport & Spedition forbeholder sig ret til at
indføre et sådant tillæg med omgående virkning, såfremt prisudviklingen på olie stiger stærkt
• Priserne er dagspriser med sædvanlige forbehold for prisstigninger på grusgravens materialer,
tipafgift, oliesituation samt øvrige politiske/økonomiske indgreb, vi i dag ikke har kendskab til
• Der tages forbehold for udsolgte varer. Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med
levering fra anden leverandør afholdes af kunden
• Ved videresalg henholder vi os til primær leverandørens salg- og leveringsbetingelser
• Kørslen vil finde sted med sættevogne, hvor andet ikke er angivet
• Priserne er baseret på hele dage, minimum kl. 7.00 – 15.00. Ved kørsel under 3 timer beregnes
timeløn og eventuelt udlæg
• Max læsse/losse tid er 10 minutter for kærre/sættevogne og 5 minutter for solobiler Herefter
beregnes ventetid. Ved samlet ventetid på over 180 minutter, beregnes hele dagen på timeløn
samt eventuelt udlæg
• Der tages forbehold for udefra kommende pris- og afgiftsforhøjelser
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• I forbindelse med HCS A/S Transport & Speditions afgivelse af tilbud, hvor køber fremsender
udbudsmateriale med beskrivelse af opgaven, skal køber markere de dele af udbudsmaterialet,
der har betydning for HCS A/S Transport og Speditions tilbudsafgivelse. Det øvrige
udbudsmateriale vil ikke blive gennemgået forud for tilbudsafgivelsen, og er således ikke
gældende parterne imellem. Kørsel med udlæg, faktureres der altid for minimum 1 ton
• Der beregnes 69,- i administrationsgebyr pr. faktura, for fakturaer sendt uden bilag
• Der beregnes 169,- i administrationsgebyr pr. faktura, for fakturaer der ønskes fremsendt med
bilag, i form af køresedler/grussedler/jordsedler m.v.
• Der beregnes vederlag for miljøhåndtering, som dækker over det administrative arbejde i, at
anmelde jord til kommunen efter bekendtgørelsen om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord. Her skal vi påpege, at flere kommuner er begyndt at tage
administrationsgebyr for behandling af anmeldelser. Dette viderefaktureres ligeledes jf.
ovenstående. Dog skal vi bemærke, at disse gebyrer kan komme op til ca. et halvt år efter
myndighedsbehandlingen, hvilket er uden for vores indflydelse. Taksterne kan ikke oplyses, da
det er individuelt fra kommune til kommune, og afhængig af tidsforbrug.

BETALINGSBETINGELSER OG MORARENTER:
• Såfremt andet ikke er aftalt, forfalder det fakturerede beløb til betaling som anført på faktura
• Reklamationer skal fremstilles skriftligt senest 10 dage efter fakturamodtagelse. Reklamationer
senere godkendes ikke. Reklamationer skal fremsendes skriftligt til
entreprenoer-reklamation@hcs.dk
• Ved betaling efter forfaldsdato beregnes uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdatoen med 2%
pr. påbegyndt måned
• Den manglende rettidige betaling gælder – såfremt arbejdet er bestilt og udføres af
entreprenør eller håndværker – følgende: fra tidsrummet for betalings misligholdelsens
konstatering, er HCS A/S Transport & Spedition berettiget til uden videre varsel, at fremsætte
betalingskrav direkte over for bygherre. Når bygherren har honoreret kravet, fremsendes
kreditnota direkte til entreprenør eller håndværker
• Eventuel tvist afgøres ved dansk ret med værneting Glostrup.

ANSVARS FORHOLD:
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB
2000). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af
gods til SDR 8, 33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre
Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til
SDR 500.000 (§27). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1
år (§30) og at panteretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal
honoreres uanset handelsaftales leveringsbetingelser (§10).
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