Leveransavtal 2021
Köpare: Svenska Biprodukter Kl AB
Frysvägen 6
556 52 Jönköping

Säljare/biodlare (vänligen texta tydligt. Fyll i alla rutorna.)

Org. nr./personnr.

Namn

Org. nr./personnr.
Telefon

Adress

E-post

Adress
Postnr

Ort

E-post

Betalningsalternativ/Momsalternativ

Bankens namn

Kontonr. inkl. clearingnr.

Eget bankgiro

Eget plusgiro

Moms reg nr.

Ej momsskatteskyldig

Insamlingsplats

Beräknad leveransvolym
28 kg
140 kg
Ange
beräknat
antal kärl
Jag har en kvalitetssäkrad
produktion tex. genom utförd
Bihusesyn

Län

Eventuell depå

Bulk

Summa kg ca:

Ja

Nej

Prislista
Grundpris 50 kronor exklusive moms

Avtal
Avtalet insändes snarast och före
leverans till Svenska Biprodukter
AB (SBP). Villkoren i detta avtal
gäller till och med 2021-12-31.
Pris
Pris enligt avtal. Till säljare som är
momsskatteskyldig utbetalar
köparen moms, f.n. 12%. Genom
att fylla i ovanstående ruta för
moms reg nr. ansvarar
leverantören för momsredovisning.
Leverans
Honungen inlevereras till oss under
2021. Vid leverans av minst 600 kg
hämtas honungen fraktfritt hos
biodlaren. Svenska Biprodukter AB
bekostar även all frakt av honung

Allmänna villkor för skördeåret 2021

från våra insamlingsplatser oavsett
volym. Honungens vikt fastställes
av SBP vid inleverans till Mantorp.
Kärl
Honungen levereras i
livsmedelsgodkända returkärl som
vi tagit fram. Leverantören lånar
erforderligt antal kärl (gäller
endast för leverans till oss). Ej
använda kärl återlämnas vid
leverans av honung. Ej
återlämnade kärl debiteras
säljaren. Leverans sker efter
kontakt med SBP dock senast
2021-12-31
Kärlmärkning
Kärlen skall vara märkta med
streckkodsetiketter som sätts fast

på locket. Etiketterna skickas ut av
SBP tillsammans med kopia på
leveransavtalet.
Kvalitet
Honungen kan levereras orörd och
grovsilad. Grovsilens maskstorlek
max 0,5 mm. Säljaren garanterar
honungens äkthet och att den är
av svenskt ursprung. SBP
förbehåller sig rätten att ta prov på
honungen avseende äkthet,
ursprung, HMF-värde, analys
avseende främmande sockerarter,
vattenhalt mm via ackrediterat
laboratorium. Vattenhalten
fastställs vid invägning i Mantorp.
Honung med vattenhalt över 20%
mottages ej. SBP äger rätten att

omedelbart upphäva
leveransavtalet om kvalitetskraven
ej uppfylls. Säljaren är då ansvarig
för de kostnader som detta
medför.
Tvist
Vid tvist angående tolkning eller
tillämpning av leveransavtalet eller
därmed sammanhängande
rättsförhållanden skall svensk lag
tillämpas
Betalning
Betalning sker normalt 30 dagar
efter invägning i Mantorp.

Bägge parter bekräftar härmed att vi tagit del av villkoren i detta Leveransavtal och godkänner det till alla delar. Leveransavtalet
undertecknas av säljaren och skickas därefter till oss. Undertecknade avtal skickas till Svenska Biprodukter, Frysvägen 6, 556 52 Jönköping.
Säljaren får i retur 1 st av oss undertecknad kopia av Leveransavtalet.

Jönköping den

/

2021

Ort

den

/

2021

……………………………………………..

………………………………………………..

Svenska Biprodukter AB

Säljare/biodlare

