LEVERANSAVTAL 2015
LEVERANTÖR AV SVENSK HONUNG
SÄLJARE / BIODLARE (v.g. texta tydligt. Fyll i alla rutorna.)
Org.nr/personnr:
Tel:

Namn:
Mobil:

Adress:

E-post:

Postnr:

BETALNINGSALTERNATIV/ MOMSALTERNATIV

PRISLISTA (priset gäller inom respektive viktintervall.)

Bankens namn:

Volym 		
28 kg kärl
140 kg alt. bulk
0-1000 kg		
37:-/kg		
38:-/kg
1001-2000 kg		
38:-/kg		
39:-/kg
2001-3000 kg		
39:-/kg		
40:-/kg
3001-4000 kg		
40:-/kg		
41:-/kg
4001-6000 kg		
41:-/kg		
42:-/kg
Honung med vattenhalt över 20% mottages ej.
Begär offert vid större volym än 6 000 kg.
För dig som är storbiodlare och har en egen volym som överstiger 3500kg så finns möjligheten att teckna trygghetsavtal och
få högsta listpris från första kilot. Kontakta oss för mer info.

Bankens clear.nr:
Eget Bankkontonr:
Eget Bankgiro:
Eget Plusgiro:
Förskott önskas med belopp..............................
Momsreg.nr:
Ej momsskattskyldig

Ort:

INSAMLINGSPLATS

KVANTITET/ HYGIEN

Hämtningsadress:

Antal kärl: 28 kg

Bulk

140 kg

Summa kg ca:
Biföreningstillhörighet:

Jag har genomfört BIHUSESYN:

Ja

Nej

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKÖRDEÅRET 2015
Avtal:		
Avtalet sändes snarast - och före leverans - till Svenska Biprodukter AB (SBP).
		
Villkoren i detta avtal gäller till och med 31/12 2015, eller tills nya prisvillkor utges.
Pris:		
Pris enligt avtal. Till säljare som är momsskattskyldig utbetalar köparen moms, f.n. 12%.
		
Genom att fylla i ovanstående ruta för moms reg. ansvarar leverantören för momsredovisning.
Leverans:
Honungen inlevereras till oss under 2015 i 28 kg och 140 kg kärl eller bulk.
		Svenska Biprodukter AB bekostar frakt då volymen överstiger 600 kg. Leverans av minst 600 kg kan 		
		
hämtas hemma. Honungens vikt fastställes av SBP vid inleverans till Mantorp.
Kärl:		
Honungen levereras i livsmedelsgodkända returkärl som vi tagit fram. Säkerhetslock och buntband skall
		användas. Leverantören lånar erforderligt antal kärl (gäller endast för leverans till oss). Ej använda kärl
		
återlämnas vid leverans av honung. Ej återlämnade kärl debiteras med 50:- resp. 200:-/st. Kärlen skall
		
vara märkta och ifyllda med SBP:s locketikett.
Kvalitet:		
Honungen kan levereras orörd och grovsilad. Grovsilens maskstorlek max 0,5 mm. Vad avser lukt,
		
smak, m. m. gäller SBR:s honungsreglemente. Honungen som levereras till SBP behöver dock ej
		
vara bedömd. Vattenhalten fastställs vid invägning i Mantorp. Honung med vattenhalt över 20%
		mottages ej.
Förskott:
Med vårt Leveransavtal kan leverantören få förskottsbetalning för upp till 1/3 av tecknad leveransvolym.
		
Köparen äger rätt att avräkna förskottet mot säljarens leveranslikvid. Förskottet skall slutregleras och 		
		
återgäldas senast den 31/12 samma år.
Betalning:
Betalning sker normalt 30 dagar efter invägning i Mantorp. 		

KÖPARE: Svenska Biprodukter AB

Helena Linder, Frysvägen 6, 556 52 Jönköping, Tel: 0735-23 31 03, Fax: 036-690 32, E-post: helena.linder@lindahlshandel.se
Bägge parter bekräftar härmed att vi tagit del av villkoren i detta Leveransavtal och godkänner det till alla delar.
Leveransavtalet undertecknas av säljaren och postas till oss. Säljaren får i retur 1 st av oss undertecknad kopia
av Leveransavtalet.
Leverans sker efter kontakt med Svenska Biprodukter AB.

Mantorp

Svenska Biprodukter AB

den

/

2015

Ort

Säljare/Biodlare

den

/

2015

