
 
 
 
 

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

Salgsbetingelser 
 
1. Alle priser opgives i danske kroner ekskl. moms og afgifter. Overgaard forbeholder sig 

ret til at opkræve et stopgebyr, for leveringer mindre end hele læs. 
 

2. For de varer, som Overgaard udbyder, vil prisen altid være frit blivende, hvilket  
indebærer, at prisen kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.  
 

3. Udbud af varer fra Overgaard sker altid på betingelsen ”så længe lager haves”. Der kan 
derfor ikke gøres ansvar gældende over for Overgaard, hvis et eventuelt udbud 
oversælges. Salg vil finde sted i den rækkefølge, hvori ordrer bliver afgivet.  
 

4. Fremsendte bekræftelse til køber er juridisk bindende. Evt. indsigelse skal være 
Overgaard i hænde indenfor 2 dage fra modtagelse af bekræftelsen. Herefter 
forbeholder Overgaard sig ret til at levere varen for købers regning.  

 
5. Ved afbestilling forbeholder Overgaard sig ret til at opkræve et gebyr på 500 kr., dog 

som minimum, de faktiske omkostninger.  
 
6. 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 regulerer den aftalte pris. Tilsvarende forbeholdes ret til regulering 
af prisen ved ændring og/eller indførelse af øvrige former for afgifter og bidrag eller 
lignende.  

 
7. Leverancer sker på det sted, som køber har anvist eller så tæt på, som kørefast vej eller 

underlag tillader.  
 
8. Leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor varen er ankommet til leveringsadressen. 
  
9. Overgaard videresælger varer, som er produceret og beskrevet af producenten. Køber 

accepterer ved købet af varen, at Overgaard ikke har ansvar for, om det solgte produkt 
lever op til den betegnelse, hvorunder de er solgt. Overgaard er ligeledes uden ansvar 



for beskrivelsen af varen, varens anvendelse eller for overholdelse af afgivne 
deklarationer.  

 
10. Overgaard er i intet tilfælde ansvarlig for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte 

tab.  
 
11. Køber skal straks efter levering foretage kontrol af den leverede vare. Såfremt køber 

ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsendes uden 
ugrundet ophold efter, at manglen er konstateret.  

 
12. Overgaards betalingsbetingelser er netto kontant ved leveringen, med mindre andet 

fremgår af kontrakt, eller ordrebekræftelse. Ved fremsendelse af faktura pr. post, 
pålægges der fakturagebyr på 50 kr., og ved for sen betaling pålægges der et 
rykkergebyr, ligesom der beregnes morarenter. Renteberegningen sker i henhold til den 
til enhver tid af Overgaard fastsatte rentesats. Oplysninger om rykkergebyr og rentesats 
kan rekvireres ved henvendelse til Overgaard.  

 
13. De leverede varer er Overgaards ejendom indtil betaling har fundet sted.  
 
14. Når Overgaard fritstiller en ordre til afhentning, har køber 8 dage til afhentning af varen, 

ellers leveres varen for kundens regning.  
 
15. Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til den 

afgivne ordre, og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.  
 
16. 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.  

 
17. Alle tvister skal afgøres efter Dansk ret ved Retten i Randers.  
 
18. Alle indgåede salgskontrakter eller ordre er indgået under forudsætning af, at kunden 

kan kreditgodkendes.  
 
 

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


