
 
 

 
 

Handelsbetingelser 
 
Overgaard drives som en privat grovvareforretning i regi af Overgaard Gods A/S. Overgaard 
formidler grovvarehandel nationalt og internationalt. De følgende generelle købsbetingelser 
finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.  
 
 

Købsbetingelser 
 
1. Afgrøder og varer, som er omfattet af EU-forordning 178/2002 skal kunne spores mindst 

et af handlens led tilbage. Sælger skal overfor Overgaard kunne dokumentere 
sporbarheden. Hvis sælger ikke kan dokumentere sporbarheden, er Overgaard 
berettiget til at afvise varen/partiet. Ved salg af korn, frø eller andre afgrøder, som er 
omfattet af EU-forordning 178/2002, kan sælger afkræves dokumentation for, at varen 
er avlet af certificeret udsæd. Denne dokumentation for sortens oprindelse kan ske ved 
fremvisning af faktura for købt certificeret udsæd eller for indbetalt forædlerafgift til 
sammenslutningen af danske sortejere. Hvis varen er af særlig art - økologisk afgrøde, 
energiafgrøde, særligt udsæd, gmo eller lignende – skal sælger kunne dokumentere 
dette.  

 
2. Alle priser opgives i danske kroner og ekskl. moms.  
 
3. I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre 

offentlige afgifter samt i tilfælde af valutareguleringer forbeholder Overgaard sig ret til 
forholdsmæssigt at regulere den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering af 
prisen ved ændring og/eller indførelse af andre former for afgifter og bidrag eller 
lignende.  

 
4. Al salg til Overgaard forudsætter, at der altid er tale om gode og sunde varer. Såfremt 

der ikke leveres gode og sunde varer, er Overgaard berettiget til at afvise varen på 
leveringstidspunktet.  

 
5. Ved køb af afgrøder sker den endelige fastsættelse af det aftagne partis kvantum og pris 

i henhold til de til enhver tid gældende afregningsbetingelser.  
 
6. Sælger er forpligtet til at levere den aftalte mængde. Sker dette ikke, er sælger pligtig at 

holde Overgaard skadesløs for den ikke leverede mængde.  
 
7. Købte, men endnu ikke aftagne partier, er Overgaards ejendom og holdes af sælger 

separat fra sælgers øvrige beholdninger af afgrøder m.v. Indtil partierne er aftaget, 



henligger disse for sælgers regning og risiko. Risikoen for solgte og leverede varer til 
Overgaard på angivet leveringsadresse overgår til Overgaard, når levering har fundet 
sted.  

 
8. Med mindre andet er skriftligt aftalt, vil betaling af et aftaget parti først finde sted, når 

endeligt analyseresultat for partiet foreligger.  
 
9. Ved misligholdelse af handler gælder dansk rets almindelige regler, herunder ret til at 

hæve den indgåede aftale samt til at kræve erstatning for eventuelle tab, således at den 
ikke misligholdende part stilles svarende til, at aftalen var behørigt opfyldt.  

 
10. I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå Overgaard ikke har indflydelse, 

herunder strejker, blokader og/eller lockout, forbeholder Overgaard sig ret til at 
annullere den indgåede aftale helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til 
erstatningskrav eller anden form for kompensation til sælger.  

 
11. Sælger er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den 

afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.  
 
12. Alle tvister skal afgøres efter Dansk ret ved Retten i Randers. 

 

 
De gældende salgsbetingelser, er til enhver tid dem, der kan uploades på Overgaards 
hjemmeside www.overgaardas.com. 
 


