
Meldgaard Miljøcentre.  

Salg- og leveringsbetingelser.  

Hvem gælder betingelserne for? 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver aftale mellem Miljøcentrene i 

Meldgaard Miljø A/S, som har CVR-nummer 12994907, (herefter benævnt 

”Meldgaard M.”) og Meldgaard M.s erhvervskunder (herefter benævnt ”Kunden”) 

vedr. aftaler omkring købt, salg, sortering, aftagning og levering af produkter og 

tilknyttede ydelser, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.  

Erhvervskunder.  

Erhvervskunder er defineret som offentligretlige eller privatretlige virksomheder / 

organisationer, som udøver økonomisk aktivitet, uanset om de opererer med gevinst 

for øje eller ikke. 

Parternes aftale. 

Disse betingelser er sammen med Meldgaard M.s tilbud, ordrebekræftelse, Kundens 

accept og parternes skriftlige aftaler danner det samlede aftalegrundlag. Kundens 

indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Meldgaard M. 

udgør ikke en del af aftalegrundlaget. 

Aftalens ophør:  

Aftaler ophører i alle tilfælde af Kundens virksomhedsophør, betalingsstandsning, 

rekonstruktion eller konkurs.  

Meldgaard M. forbeholder sig retten til at udtræde af aftalen, såfremt kunden bliver 

opkøbt, overdraget, fusioneret eller kommer i restance.  

Tilbud afgivet af Meldgaard M.  

Et gyldigt tilbud fra Meldgaard M., kræver, at Meldgaard M. har modtaget en accept 

af tilbuddet inden tilbudsfristens udløb. Tilbud som ikke er antaget og meddelt 

Meldgaard M. inden tilbudsfristens udløb, er ikke bindende for Meldgaard M., 

medmindre Meldgaard M. meddeler Kunden andet. 

Forbehold.  

Meldgaard M. forbeholder sig ret til at annullere en ordre som følge af, at det tilbudte 

mod forventning ikke er til rådighed efter underskrevet ordre, eller ved leveringssvigt, 

udsolgte varer, ikke tilgængelige varer eller lign. 

Meldgaard M. tager forbehold for fejl (tryk/tastefejl) og mangler i priser, beskrivelser 

og billeder. 

Levering til Meldgaard M. 

Med mindre andet er aftalt, er leveringen aftalt til en af Meldgaard M. pladser. 

Modtagerkontrol. 

Kunden eller dennes folk, skal straks inspicere det modtagende. Indsigelser skal 

fremsættes straks for synlige forhold. For forhold der ikke er synlig, skal der gøres 

indsigelser inden 24 timer fra modtagelsen. 

Ophold på Meldgaard M.s pladser.  

Ved ankomst til en af Meldgaard M.s pladser, skal der straks ske vejning eller tages 

kontakt til personalet hos Meldgaard M.  



Når Kunden eller dennes folk opholder sig på en af pladserne, skal det være iført 

sikkerhedsudstyr. Anvisninger og skilte skal følges.  

Efter endt levering / modtagelse skal der atter foretages en vejning, inden pladsen 

forlades.  

Leveringstid for bestillinger hos Meldgaard M. 

Leveringstiden er den aftalt dato, som fremgår af ordrebekræftelsen. Meldgaard M. 

har ret til at levere før den aftalte leveringstid. Med mindre der er aftalt særlige 

forhold omkring leveringsbetingelser. Meldgaard M. kan ikke blive ansvarlig for tab 

eller omkostninger, som følge af leveringsforsinkelse. Såfremt ordren ændres, 

indtræder ny levertingstid.  

Mangler: 

Meldgaard M.s eventuelle ansvar for mangler ved det leverede omfatter kun mangler 

som må tilskrives fejl eller forsømmelse hos Meldgaard M. og er i øvrigt begrænset 

til varens værdi på tidspunktet for overdragelse. 

Meldgaard Restprodukter er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, 

avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgetab.  

Pris.  

Priser på affaldsfraktioner følger dagspriser evt. med tillæg af brændstoftillæg, 

medmindre parterne har aftalt andet.  

Ved ændringer i affaldsafgifter, behandlingsgebyrer og øvrige politiske indgreb sker 

prisændringen med virkning fra det tidspunkt, afgiften mm. ændres.” 

Prisforbehold. 

Meldgaard M. har ret til at justere den aftalte pris eller vedlægge et tillæg til den 

aftalte pris til enhver tid, såfremt der før leveringen indtræffer væsentlige og 

uforudsete ændringer af skatter, gebyrer og andre afgifter pålagt af myndighederne 

samt ændringer i udgifter til f.eks. brændstof, valutakurser eller andet der forøger 

Meldgaard M.s udgifter. Kunden kan som følge af stigende priser, udtræde af aftalen 

efter aftale med Meldgaard M.  

Betaling. 

Medmindre andet er aftalt, er betalingsfristen løbende måned + 20 dage fra 

fakturadato. Alle former for kredit forudsætter forudgående godkendelse af 

Meldgaard M.s bogholderi mht. evt. kreditforsikring. Overholdes betalingsfristen ikke, 

fremsendes rykker pålagt gebyr på 100 kr. pr. rykker, og der sker rentetilskrivning 

på 2 % pr. påbegyndt måned. Hvis Kunden fortsat undlader at betale, har Meldgaard 

M. ret til at ophæve aftalen. 

Forsikring og ansvar: 

Meldgaard M. er alene forpligtet til at tegne lovpligtige forsikringer.  

Konventionalbøder ved forsinkelse eller lignende samt destruktionsomkostninger af 

skadede varer erstattes ikke.  

Opsigelse og ophør af indgåede aftaler. 

Aftaler har ophør som det fremgår af den skriftlige aftale. Såfremt der ikke er indgået 

en skriftlig aftale omkring ophør af aftalen, er aftalen uopsigelig det første år og 

forlænges herefter automatisk med et år ad gangen, medmindre den opsiges med 3 



måneders varsel til aftalens udløb. Aftalen ophører i tilfælde af at virksomhedsophør, 

betalingsstandsning eller konkurs indtræffer hos en af parterne. For nedrivnings-, 

bygge- og anlægsopgaver løber aftalen fra entreprisens indgåelse til entreprisens 

afslutning. Såfremt aftalen ønskes opsagt inden kontrakten udløber, skal parten 

indkalde til forhandlingsmøde herom.  

Koncernmodregning 

Ethvert selskab indenfor Meldgaard-koncernen er berettiget til at modregne egne 

krav mod Kunden i Kundens eventuelle krav mod andre selskaber indenfor 

Meldgaard-koncernen.  

Slagge 

Slagge er et restprodukt fra affaldsforbrændingen, hvorfor produktets 

sammensætning kan være svingende. Produktet kan indeholde synlige fremmede 

fraktioner. Datablad for slagge kan altid rekvireres ved vores konsulenter.  

Personoplysninger 

I forbindelse med løft af opgaver modtager Meldgaard M. persondata fra Køber. 

Personoplysningerne registreres og lagres af Meldgaard M. som led i aftalen om, at 

levere de aftalte ydelser. I det tilfælde, at opgaver bliver løst af en anden vognmand, 

som er bestilt af Meldgaard M., vil Købers persondata blive overført til vognmanden, 

dette for at sikre korrekt levering.  

Med hensyn til oplysning om behandling af persondata henvises til 

persondatapolitikken på Meldgaards hjemmeside: 

https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/ 

I forhold til fremmede vognmænd, så sker der ligeledes registrering og lagring af 

persondate, for blandt andet at sikre korrekt betaling og kommunikation.  

Fortrolighed. 

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Meldgaard 

M. erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger som er fortrolige eller oplysninger 

som køber burde vide, Meldgaard M. anser som fortrolige oplysninger. Denne 

forpligtelse gælder under parternes samhandel / kontraktforholdet. Forpligtelserne 

er ligeledes gældende 24 måneder efter endt samarbejdsforhold / kontrakt.  

Force majeure og leveringshindringer 

Meldgaard M. er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af 

forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Meldgaard M. er fri for ansvar, så 

længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for 

Meldgaard M.s kontrol, og som Meldgaard M. ikke burde have forudset ved aftalens 

indgåelse, f.eks. usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, 

hærværk, arbejdsstridigheder, trafikforstyrrelser i øvrigt, havari, nedlukkelse af hele 

eller dele af landet eller andre uforudsete hindringer, som forhindrer eller i væsentlig 

grad vanskeliggør arbejdets udførelse. 

Såfremt mangelfri eller ikke-rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af 
ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til 
hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i 
enhver henseende for rettidig. 

https://www.meldgaard.com/databeskyttelsespolitik/


Ved en situation som kan henhøre under dette punkt, er parterne forpligtet til at give 
meddelelse til modparten hurtigst muligt.  

Lovvalg og værneting. 

Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved retten i Sønderborg, som er 

Meldgaard M. hjemting. Dog afgøres enhver uenighed, der vedrører regulativets 

bestemmelser, af relevant kommunen. 


