
Stand august 2016 Side 1 af 2  

Almindelige forretningsbetingelser 

fra ATR Landhandel GmbH & Co. KG, Ratzeburg 

Almindelige forretningsbetingelser indkøb 

 

§ 1 Generelt 

For ATR Landhandel's indkøb af korn og oliesæd fra landbrugsbedrifter aftales følgende betingelser. Modstridende eller afvigende betingelser 

fra aftalepartneren accepteres ikke. Hvor disse Almindelige forretningsbetingelser indkøb ikke indeholder nogen bestemmelse, gælder 

desuden indkøbsbetingelserne inden for Deutscher Getreidehandel (Tysk kornhandel). 

 

§ 2 Ret, som finder anvendelse, opfyldelsessted og værneting 

(1) Tysk ret er gældende under udelukkelse af UN-køberetsaftalen (CISG). 

(2) Opfyldelsesstedet er det af ATR Landhandel bestemte modtagelseslager. 

(3) Værneting er den domstol, som er kompetent for ATR Landhandel's hjemsted, i tilfælde af, at statslige domstole er kompetente; § 6 

berøres ikke heraf. Har sælgeren sit hjemsted (art. 59, 60 i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001) i Kongeriget Danmark, er værnetinget 

for stridigheder, som relaterer til aftalepartnerens forretningsdrift, den danske domstol, som er kompetent for dennes hjemsted; § 6 

finder ikke anvendelse ved sådanne stridigheder. 

§ 3 Vægt og kvalitet, prøvetagning 

(1) Vægt- og kvalitetsbestemmelsen foretages ved det af ATR Landhandel bestemte modtagelseslager. De her tagne mønstre er også 

udslaggivende for en efterundersøgelse. Udgifterne for efterundersøgelsen oppebærer den, som taber. 

(2) Hvis der ikke er truffet særlige aftaler, skal der leveres sund, i handlen normal kvalitet. 

(3) Landmanden har ret til selv eller over en bemyndiget at være til stede ved prøvetagningen og at lade forseglingen fra en af ATR 

Landhandel bemyndiget overvåge eller selv at sætte sit eget segl. Med sin underskrift på vejekortet, følgesedlen eller 

typepåvisningsmærkaten bekræfter landmanden den tagne prøves identitet med det leverede parti. Prøvetagningen foretages for 

hver levering. 

§ 4 Pris og betaling 

(1) Grundlaget for afregningen er den pris, som er aftalt for den enkelte kontrakt. Er der ikke udtrykkeligt aftalt nogen pris, er børsprisen på 

dagen for registreringen under hensyntagen til fragt, serviceydelse og fortjenstmargin udslaggivende. 

(2) Det er de afregningsbetingelser fra ATR Landhandel på tidspunktet for leveringen, som gælder. 

(3) Betalingen foretages 14 dage efter levering. Hvis købekontrakten først indgås efter leveringen, foretages betalingen 14 dage efter dette 

tidspunkt. Indstillingen i kontokurant iht. stk. 4 foretages på samme valørdag. 

(4) Alle gensidige krav, som opstår af forretningsforbindelsen, samt især også krav mod sælgeren, som ATR Landhandel har opnået ved 

afståelse fra ATR Futtermittel GmbH & Co. KG, Bahnhofsallee 44, D-23909 Ratzeburg (ATR Futtermittel), indstilles i en kontokurant, for 

hvilken bestemmelserne fra §§ 355-357 i HGB (tysk handelslov) gælder. De krav, som fremkommer ud fra kontokurantforholdet, skal 

forrentes som normalt på markedet. Kontoudtogene fra ATR Landhandel skal anses som regnskabsafslutninger. Saldoen regnes for at 

være anerkendt, hvis der ikke inden for en måned efter modtagelsen af regnskabsafslutningen rejses indsigelse. 

§ 5 Manglende opfyldelse 

Hvis landmanden ikke opfylder en forkontrakt i overensstemmelse med aftalen, er ATR Landhandel - efter at have sat en rimelig frist til senere 

opfyldelse - berettiget til tilsvarende dækningskøb, alternativt til pristfastsættelse iht. § 19 pkt. 4 og 5 i enhedsbetingelserne fra Deutscher 

Getreidehandel. En frist til senere opfyldelse kan undlades, hvis landmanden i fuldt alvor og endeligt nægter opfyldelsen, eller hvis der 

foreligger særlige omstændigheder, som retfærdiggør øjeblikkelige dækningskøb under overvejelse af begge parters interesser. 

§ 6 Voldgiftsdomstol 

(1) Alle stridigheder afgøres under udelukkelse af domstolene af en voldgiftsdomstol, som er oprettet ved en tysk korn- og produktbørs 

(varebørs eller børsforening). 

(2) Der forbeholdes kreditor ret til at gøre krav fra veksler og checks ved domstolene gældende samt krav, mod hvilke der indtil den dag, 

hvor sagen rejses, ikke er gjort indsigelse. 

(3) Det er den voldgiftsdomstol, som er kompetent, som er aftalt parterne imellem. Er der ikke truffet nogen aftale, gælder følgende: 
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a. hvis parterne tilhører samme korn- og produktbørs (varebørs eller børsforening), er denne institutions voldgiftsdomstol 

kompetent 

b. hvis parterne tilhører flere korn- og produktbørser (varebørser eller børsforeninger), har ATR Landhandel ret til at udpege en af 

disse institutioners voldgiftsdomstol; 

c. i alle øvrige tilfælde tilkommer der ATR Landhandel retten til at udpege en korn- og produktbørs (varebørs eller børsforening). 

Undlader ATR Landhandel på sælgers opfordring at udpege en voldgiftsdomstol inden for tre handelsdage iht. stk. 3 litra b) eller c), 

overgår retten til at foretage udpegningen til sælgeren. Hvis han ikke udøver denne ret i løbet af tre handelsdage, indtræder den 

forudgående tilstand igen. 

(4) Voldgiftsproceduren bestemmes efter den kompetente voldgiftsdomstols voldgiftsbestemmelser i den udgave, som gælder på den 

dag, hvor søgsmålet blev rejst. 

(5) De ovenstående bestemmelser kommer tilsvarende til anvendelse ved stridigheder mellem formidlere samt mellem formidlere og 

kontraktparter. 

§ 7 Ugyldighed af en bestemmelse 

Skulle en bestemmelse være eller vise sig at blive ugyldig, træder i stedet for den ugyldige bestemmelse en regulering, som bedst giver udtryk 

for parternes vilje i den ugyldige bestemmelse. En enkelt bestemmelses ugyldighed berører ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed. 


