Blach & Møller Gruppen

BMG salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. september 2012
Anvendelse
Såfremt ikke andet er udtrykkeligt aftalt, danner DAKOFO´s generelle salgs-og leveringsbetingelser, samt
nærværende BMG Salgs- og leveringsbetingelser grundlag for alt sammenhandel med BMG.
Bestilling af løsvarer – Foderblandinger, råvarer, korn og gødning
Senest kl. 09.00 hverdagen før ønsket levering. Fravænningsblandinger til smågrise (minipiller) min 2
hverdage før ønsket levering..
Hvor det er muligt, vil vi gerne have 2 leveringsdage for optimal tilrettelæggelse af produktion og
transport! På forhånd tak!
BMG ønsker at være fleksibel, men vi ser os desværre nødsaget til at opkræve et omkostningsbestemt
tillæg ved senere bestilling. (Såfremt det er muligt at levere)
Bestilling inden kl. 09.00 til levering følgende hverdag:
Bestilling efter kl. 09.00 til levering følgende hverdag:
Bestilling med levering samme dag:
Bestilling med levering i weekend eller helligdage

Basis
Kr. 350,00
Kr. 500,00
Kr. 1.200,00

Løsvarer blæses i fast rør, ved brug af cyklon tillægges kr. 100,00
Kvantumsdifferentiering – løsvarer
Foder, råvarer, korn og gødning
Kvantuminterval
Afhentet
> 30.000 kg
24.000 – 29.999 kg
18.000 – 23.999 kg
12.000 – 17.999 kg
6.000 – 11.999 kg
3.000 – 5.999 kg
1.500 – 2.999 kg

Tillæg / fradrag pr. 1000 kg
- 50,00
0,00
+ 10,00
+ 25,00
+ 40,00
+ 70,00
+ 160,00
+ 290,00

Tillæg for blæst: 20,00 kr. pr. 1000 kg
Tillæg for kran: 40,00 kr. pr. 1000 kg
Der ydes ikke kvantumsrabat ved samfragt af foder, råvarer og korn
Bemærk: Det er den samlede rettidige bestilling til dagen, der bestemmer rabatten.
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Sækkevarer incl. løsmineraler
Vi kører ugentlig varetur i hele Danmark. (Se nedenstående). Sækkevarer leveres kun på paller – aflæsset
med truck eller kran.
Rettidig bestilling:

Senest 5 hverdage før leveringsdagen (Bornholm: Bestilling tirsdag to uger før
leveringsdagen)

Senere bestillinger tillægges 350,00 kr. pr. levering
Kvantumsdifferentiering sækkevarer
(Ekskl. Sædekorn og gødning)
Kvantuminterval
Under 499 kg
500- 1.199 kg
1.200 – 3.599 kg
3.600 – 5.999 kg
6.000 – 9.999 kg
10.000 kg – 27.999 kg
Over 28.000

Byttepaller:

Tillæg / fradrag pr. kg
+ 0,50
+ 0,25
+ 0,05
Basis
- 0,05
- 0,10
- 0,15

Debiteres kr. 100,00 og krediteres kr. 75,00 ved godkendt stand. (Byttepaller medtages retur,
når det er oplyset ved bestilling af varetur.)

Engangspaller:Debiteres kr. 75,00
Løsmineraler leveres med tankbil i nummermærket silorør. Aflæsset i silo der kan håndtere op til 2 bar tryk.
Referenceprøve hos sælger er gældende ved evt. tvivlsspørgsmål vedrørende varens indhold ved levering af
løsmineraler.
Varetur
Område
Hadsten, Horsens, Vejle, Kolding
Djursland + Fyn
Bornholm*
Bjerringbro, Herning, Varde, Skive, Holstebro, Lemvig,
Mors, Thy
Sønderjylland + Sjælland
Lolland/Falster
Himmerland, Nordjylland

Leveringsdag alle uger
Mandag
Tirsdag
(Kun ulige uger)
Onsdag
Torsdag
(Kun lige uger)
Fredag

Planteværn
Rettidig bestilling:

Senest kl. 09.00 hverdagen før ønsket levering
Kvantumsdifferentiering planteværn

Kvantuminterval

Bestillinger på mere end kr. 15.000
Bestillinger på mindre end kr. 15.000

Tillæg / fradrag pr. leverance
Leveres fragtfrit
+ 350,00 pr. leverance

Olie
Rettidig bestilling:
Senest kl. 15.00 hverdagen før ønsket levering. Ved krav om levering samme
dag opkræves et hastegebyr på kr. 350,00
Kvantumsdifferentiering Olie
Kvantuminterval
Over 2001 liter
Under 2000 liter

Diverse områder
Flytning/sugning pr. time.
Lang sugetid pr. time – over 90 min
Lang blæsetid pr. time – over 60 min
Lang krantid pr. time– over 45 min
Ventetid ved læsning af ladvogn pr. time – over 40 min
Ekstra stop

Tillæg / fradrag pr. l000 liter
Basis
+ 200,00

Kr. 600,00
Kr. 600,00
Kr. 600,00
Kr. 600,00
Kr. 500,00
Kr. 500,00

Betalingsbetingelser
Vi tilbyder netto 14 dage, dog netto 8 dage på råvarer, færdigfoder og korn.
Der kan indbetales via Leverandørservice, via indbetalingskort eller ved indbetaling på vore konti
Ved for sen betaling beregnes renter efter gældende rentesatser. For gæld som er mere end 90 dage
gammel beregnes yderligere et finansieringstillæg.
Indbetalinger samt afgrødeleverancer dækker forlods tilskrevne renter.
Kontoudtog
Vi tilbyder at sende kontoudtog via mail. Hvis du ønsker dette, så send mail til adm@bmgruppen.dk
Prisfastsættelse
Alle priser er fritblivende, og leveringsdagens pris vil være gældende for leverancen, hvis andet ikke
udtrykkeligt er aftalt.
Kornkøb
Afregningsregler fremgår af BMG´s høstinformation
Alle nævnte priser er ekskl. Moms.

