GenVej A/S
Til Kunder

Salgs-, leverings- og modtagebetingelser
Anvendelse
Nærværende salgs-, leverings- og modtagebetingelser finder anvendelse i ethvert
mellemværende parterne imellem i det omfang, der ikke foreligger afvigende skriftlig aftale.
I det følgende betegnes GenVej A/S som sælger, uagtet at GenVej A/S både sælger og
modtager produkter.
Tilbud
Tilbud afgivet af sælger er bindende i 30 dage fra tilbudets datering.
Ordre
Ordre er først bindende for sælger, når der er afgivet skriftlig ordrebekræftelse. Ved
fastprisaftaler er sælger kun bundet af aftalen i det omfang sælger har varerne på lager.
Såfremt sælger ikke kan levere varer omfattet af fastprisaftale, kan kunden i den anledning
ikke rejse krav om erstatning.
Mængde
Vejning og kontrol af såvel indgående som udgående varer foretages uden undtagelse på
sælgers vægt.
Levering
Hvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne frit læsset på lastvognen på sælgers plads.
Ved salg ab plads anses varen for leveret, når den er læsset på vogn. Er der truffet aftale om
sælgers forsendelse af varen (frit tilkørt), leveres varen så nær brugsstedet som en fuldt lastet
lastvogn bekvemt kan køre. Ved forsendelse af varen (frit tilkørt), anses varen for leveret, når
den er aflæsset på aftalt modtageplads.
Betalingsbetingelser og morarenter
Såfremt intet andet er aftalt er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Ved betaling efter
forfaldsdato beregnes rente 1,5% pr. måned.
Grundlaget for fakturering er ind- og udvejede mængde, resultatet af evt. kontrolanalyser og
den aftalte og / eller fastsatte enhedspris.
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Dokumentation for betalingsevne
Sælger kan til enhver tid kræve, at kunden giver et passende bevis for kundens betalingsevne.
Sælger kan nægte enhver levering til kunden indtil passende dokumentation er modtaget af
sælger. Ved forsinket betaling kan sælger kræve, at alle tilgodehavender hos kunden
forfalder straks samt at fremtidig levering udelukkende finder sted mod forudbetaling.
Sælger kan til enhver tid kræve, at kunden til sikkerhed for betaling stiller en garanti i form
af bankgaranti, kautionsforsikring eller på anden af sælger godkendt måde.
Mangler
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter levering til kunden. Ansvaret
omfatter kun mangler ved leverance, når det af kunden godtgøres, at manglen skyldes fejl,
der kan lægges sælger til last.
Reklamation og fortabelse af mangelindsigelser
Kunden må straks ved modtagelsen sikre sig, at det købte opfylder aftalte kvalitetskrav. Hvis
kunden vil påberåbe sig mangler, skal kunden reklamere skriftligt straks kunden er eller
burde være opmærksom på den mangel der påberåbes. Ved reklamation skal manglens art og
omfang nærmere specificeres. Afgiver kunden ikke behørig reklamation straks, fortaber
kunden sin adgang til at gøre mangelindsigelser gældende.
Ansvarsfraskrivelse
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskaderne eller andet indirekte tab, herunder
kunden eller dennes kundes driftstab, transportomkostninger, tab af fortjeneste, tab som følge
af en afledt mangel ved produkter, hvori det leverede materiale indgår, samt skade på fast
ejendom, skade på produkter fremstillet af kunden eller anden skade på andet end det solgte.
Produktansvar
Ovennævnte ansvarsfraskrivelse begrænser kundens mulighed for at gøre et produktansvar
gældende. Opnår tredjemand dom over sælger til betaling af erstatning for defekt produkt,
skal kunden friholde sælger i det omfang ansvaret over for tredjemand overstiger det, kunden
ville kunne gøre gældende overfor sælger, såfremt tredjemand havde opnået dom over
kunden.
Force Majeure
Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse som følge af force majeure, hvilket omfatter
enhver hindring som sælger ikke kunne tage i betragtning ved købets indgåelse, herunder
myndighedsrestriktioner, krig, brand, jordskælv, strejke, lock-out, mangel på transportmidler,
maskinsvigt, forsinket transport, vejrlig eller almindelig vareknaphed. Foreligger der force
majeure udsættes leveringstiden således uden ansvar for sælger i et tidsrum, der svarer til den
tid hindringen har haft virkning.
Voldgift
Tvister indbringes for voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomheder. Foreligger der
ikke indsigelser mod kvaliteten af det leverede kan sælger vælge at foretage inkassation via
almindelig domstol.
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Modtagebetingelser
Registrering
Registrering foretages i vejeekspeditionen, hvor dato, klokkeslæt, kunde, oprindelsesadresse
/ kommune, vognmand og bilnummer samt materialetype registreres. Ved indvejning anvises
chaufføren, hvor materialet skal aflæsses.
Kontrol
I forbindelse med registreringen foretages visuel kontrol af, om det indkomne materiale /
affaldstype er i overensstemmelse med chaufførens oplysninger. Hvis det konstateres, at
dette ikke er tilfældet ændres registreringen og chaufføren anvises til det korrekte
aflæsningsområde.
I tilfælde af at det indkomne materiale ikke må modtages på anlægget, afvises modtagelse.

Supplerende modtagebetingelser, jord
Modtagelse af jord hos GenVej A/S
Ved levering til GenVej A/S forudsættes der at der medfølger en udfyldt følgeseddel
underskrevet af debitor/kunde. Efter vejning aflæsses jorden efter GenVej´s anvisning.
GenVej A/S modtager klasse 1 og 2 jord iht. ”Vejledning i jordflytning” gældende for
miljøsamarbejdet Trekant Vest.
Dokumenteret ren jord - Accept af leverancer
Forinden modtagelse af dokumenteret ren jord, forudsættes det at GenVej A/S har accepteret
dokumentationen for at jorden overholder kravene til ren jord (klasse 1) Dokumentation skal
være i form af analyser og / eller erklæring fra miljømyndighed, der fastlægger at jorden er
ren (klasse 1).
GenVej A/S forbeholder sig ret til at foretage kontrolanalyser af jorden.
Jorden kan være med eller uden brokker.
Udokumenteret ren jord – Accept af leverance
Jord der kommer fra områder uden mistanke om forurening. Jorden kan være med eller uden
indhold af brokker (beton / tegl / asfalt), men det er kundens forpligtelse, at undersøge dette
før flytning.
GenVej A/S opbevarer indkomne jordpartier separat og forestår de nødvendige analyser
ugevis. Der udtages prøver ca. pr. 100 tons indkommen jord i hvert parti, dog mindst 2
prøver.
Når analyseresultatet foreligger disponerer GenVej A/S jorden i henhold til jordklasse og
forureningsgrad.
Hvis et parti jord viser sig at være stærkere forurenet end klasse 2 skal jorden flyttes til
jordrensningsvirksomhed eller deponering. Overflytningen finder sted efter skriftlig
orientering til kunden.
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Jord til deponering eller rensning.
GenVej A/S må ikke modtage jord til deponering eller til jord rensning, men giver gerne
tilbud på at jorden kommer til deponering eller rensning.
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