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 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG 
 

Udarbejdet af Nunhems Netherlands BV, Napoleonsweg 152, 6083 AB Nunhem, Leudal kommune, Holland, den 1. maj, 2019, 
afleveret til handelskammeret i Limburg, Holland, under registreringsnummer 13014340. Disse vilkår og betingelser erstatter alle 
tidligere publicerede udgaver. 
 
Definitioner og fortolkninger 
Aftale: betyder en aftale om salg, der indgås mellem parterne med behørig overholdelse af artikel 2 i disse vilkår, og hvor alle kommercielle 
betingelser mellem parterne er angivet. 
Varemærker: betyder alle varemærker, logoer, tegn og lignende udtryk, som Nunhems bruger på produktemballagen og ifm. al 
kommunikation, displays og erklæringer til at skelne sig selv og dennes produkter fra tredjeparter, og hvis brands er eksklusiv ejendom 
tilhørende Nunhems eller et af dennes relevante associerede selskaber i Nunhems-koncernen. 
Hverdag: betyder en dag, der ikke er en lørdag, søndag eller offentlig helligdag i Holland, eller ifm. leveringer af produkterne, på 
leveringsstedet. 
Køber: betyder den person eller enhed, som bestiller produkter hos Nunhems, hvad enten dette sker via telefon, e-mail, personligt, via 
Nunhems' online ordresystem eller på anden måde. 
Moms: den moms, der pålægges af den hollandske regering.  
Ordre: betyder en købsordre på produkter. 
Parter: betyder en fælles betegnelse for aftalens parter. 
Produkter: betyder de varer, der købes eller vil blive købt af Nunhems, og som er underlagt aftalen. 
Nunhems: Nunhems betyder Nunhems Netherlands B.V. 
Vilkår: betyder disse generelle salgsvilkår og -betingelser. 
 
Artikel 1.  Anvendelighed af disse generelle vilkår og betingelser 
1. Disse vilkår gælder for alle tilbud og aftaler indgået mellem Nunhems og køber, medmindre andet er aftalt skriftligt. Anvendeligheden 

af købers vilkår og betingelser, herunder eventuelle vilkår og betingelser, der er trykt på eller henvist til i købers tilbud om køb eller 
ordre, afvises således udtrykkeligt, selv hvis disse vilkår og betingelser er blevet anvendt (delvist eller helt) ifm. tidligere transaktioner 
mellem parterne. 

2. Hvis der er eventuelle uoverensstemmelser mellem disse vilkår og en anden bestemmelse i aftalen, vil aftalens bestemmelse kun 
gælde i uoverensstemmelsens omfang.  

 
Artikel 2.  Tilbud og ordrer 
1. De tilbud, Nunhems fremsætter, er ikke forpligtende. Nunhems er berettiget til at trække et tilbud uden forpligtelse tilbage op til tre 

hverdage efter, at køber accepterer et sådant tilbud. Når et tilbud accepteres af Nunhems, må en ordre ikke annulleres af køber, 
undtagen med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Nunhems. 

2. Alle ordrer skal placeres på den måde og form, der er påkrævet af Nunhems fra tid til anden.  
3. Nunhems kan efter eget skøn og fra tid til anden fastlægge et "specificeret ordreantal", som er minimumsordreværdien eller -

mængden for hver ordre af produkter leveret til køber. 
4. Hvis det bestilte antal i en ordre afviger fra standardmængden fastlagt af Nunhems eller multiplikationer deraf, er Nunhems berettiget 

til at levere det nærmeste højere antal. 
 
Artikel 3. Priser og betaling 
1. Prisen for produkterne og hvilke produkter, der sælges til køber, er angivet i aftalen. Medmindre aftalen angiver andet, må Nunhems 

ændre prisen til enhver tid inden accept af en ordre uden forudgående varsel. 
2. De priser, der er angivet i et tilbud eller en aftale, er eksklusive moms eller tilsvarende skatteafgift, medmindre andet er angivet. 
3. Køber skal betale moms eller enhver anden skatteafgift, afgift, tarif eller gebyr samtidigt med betaling af prisen. Nunhems vil give 

køber en skattefaktura som påkrævet ved lov. 
4. Nunhems forbeholder sig ret til at ændre priserne regelmæssigt. Hver ny prisliste vil ugyldiggøre den foregående ifm. alle ordrer 

afgivet efter implementering af den nye prisliste. 
5. Nunhems skal modtage betaling inden for tredive (30) dage efter faktureringsdatoen, medmindre andet er aftalt i aftalen. Hvis køber 

ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse efter denne betalingsperiode på tredive (30) dage, vil køber automatisk og uden formelt 
varsel skylde beløbet. Køber vil derefter blive pålagt en rentesats på 1 % pr. måned eller den lovbestemte rente for forsinket betaling 
i købers land, alt efter hvad der er højest, i tillæg til det udestående beløb fra og med forfaldsdatoen. Enhver betaling foretaget af 
køber vil først få fratrukket alle renter, som er blevet pålagt. 

6. Uanset artikel 3, underafsnit 5 ovenfor, forbeholder Nunhems sig retten til at kræve betaling (eller passende betalingsgarantier) før 
eller efter levering af produkterne til køber.  

7. Hvis parterne har indgået aftale om afdragsbetaling, vil hele restbeløbet straks forfalde uden krav om varsel vedrørende 
misligholdelse i tilfælde af forsinket betaling af et afdrag. Bestemmelserne i den sidste sætning af artikel 3, underafsnit 5, gælder i 
overensstemmelse hermed. 

8. Hvis køber undlader at opfylde en eller flere af sine forpligtelser iht. aftalen og vilkårene, eller at gøre dette korrekt og/eller rettidigt: 

• vil Nunhems' forpligtelser automatisk og øjeblikkeligt blive suspenderet, indtil køber har betalt alle dennes forfaldne 
og skyldige beløb, herunder betaling af eventuelle udenretslige omkostninger; og 

• kan Nunhems kræve fuld betaling (på forhånd) og/eller tilstrækkelig garanti fra køber, fx i form af en bankgaranti, der 
skal udstedes af en velrenommeret bankinstitution i Nunhems’ land, vedrørende købers solvens, og 

• er Nunhems berettiget til at opsige aftalen med køber med øjeblikkelig virkning og uden forpligtelse til at kompensere 
køber på nogen måde. 

9. Køber er under ingen omstændigheder bemyndiget til at forsinke eventuelle forfaldne betalinger eller til at fratrække beløb fra 
Nunhems' forfaldne fakturaer, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nunhems. 

10. Nunhems kan efter eget skøn tildele en betaling, der ikke specifikt identificerer den faktura, for hvilken en sådan betaling er foretaget, 
som modydelse for skyldige beløb penge underlagt eventuelle forfaldne fakturaer uden hensyntagen til datoen for disse fakturaer.  
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11. Køber må ikke påberåbe sig udsat betaling og/eller afregning af krav uden forudgående skriftlig godkendelse fra Nunhems.  
12. Hvis Nunhems har et krav til gode hos en virksomhed relateret til køber - fx et moder-, datter- eller søsterselskab - og virksomheden 

er gået konkurs eller likvideret eller har fået tildelt udsat betaling, kan Nunhems modregne dette krav i ethvert krav, som køber måtte 
have til gode hos Nunhems, selv om Nunhems' krav eventuelt ikke er forfaldent på det pågældende tidspunkt. 

13. Hvis køber udsættes for insolvens på grund af likvidation, konkurserklæring eller får tildelt udsat betaling, vil købers 
betalingsforpligtelser øjeblikkeligt frafalde, og Nunhems vil være berettiget til at suspendere den yderligere opfyldelse af aftalen eller 
ophæve aftalen, alt dette uden præjudice for Nunhems' ret til at gøre krav på skader og uden at være ansvarlig for kompensation til 
selve køber. 

14. Hvis køber undlader at opfylde en eller flere af sine forpligtelser iht. aftalen og vilkårene, vil alle omkostninger for opkrævning af 
betaling indenfor og udenfor domstolene være for købers regning, inklusive forfaldne renter ifm. disse omkostninger. 

 
Artikel 4.  Indhentning og behandling af forbehold 
1. Alle leveringer er underlagt almindelig indhentning og behandling af forbehold. Hvis Nunhems påberåber sig indhentning eller 

behandling af forbehold, er Nunhems ikke forpligtet til at levere, men vil, hvis muligt, forsøge at levere pro rata til det bestilte antal 
eller tilsvarende alternativer. 

2. Køber er ikke berettiget til erstatning, hvis Nunhems påberåber sig dette forbehold. 
3. Artikel 5, underafsnit 11 og 12, er fuldt gældende, når Nunhems påberåber sig indhentning og behandling af forbehold. 
 
Artikel 5.  Emballage og levering 
1. Køber skal skriftligt angive, efter afgivelse af ordren eller på Nunhems første anmodning, hvilke data, specifikationer og dokumenter, 

der er påkrævet iht. forskrifterne i det land, hvor leveringen skal finde sted, fx vedrørende: 

• fakturering, 

• plantesundhedsmæssige krav, 

• internationale certifikater, og 

• andre importdokumenter eller importerklæringer. 
2. Alle Nunhems henvisninger til produktspecifikationer svarer til de nyeste produktspecifikationer som offentliggjort af Nunhems. 
3. Produkterne er pakket af Nunhems i egen emballage. Køber må ikke genemballere produkterne, og køber må ikke ændre, fjerne, 

skjule eller manipulere eventuelle etiketter eller batchnumre eller andre specifikationer på pakkerne. 
4. Nunhems vil altid handle efter bedste evne til at opfylde sin forpligtelse til at levere. 
5. Korrekt opfyldelse af Nunhems' forpligtelse til levering omfatter også levering med en mindre forskel i størrelse, emballage, antal 

eller vægt. 
6. Nunhems har tilladelse til at levere solgte produkter i dele. Hvis produkterne leveres i dele, har Nunhems ret til at fakturere hver del 

separat. 
7. Forsendelser vil blive leveret iht. DAP Incoterms® 2010 til destinationer inden for EØS eller CIP Incoterms® 2010 i tilfælde af 

leveringer uden for EØS, medmindre parterne aftaler andet skriftligt. Transportomkostningerne skal dækkes af køber. 
8. Nunhems forpligter sig til at levere inden for en rimelig periode efter, at købsaftalen blev indgået, i overensstemmelse med sånings- 

eller plantningssæsonen. 
9. Alle tidsrammer, der er angivet af Nunhems for levering af produkterne, er kun estimater og derfor ikke essentielle. I tilfælde af 

forsinket levering skal køber derfor give Nunhems skriftlig meddelelse derom og give denne en rimelig periode, hvori aftalen skal 
udføres. 

10. Køber indvilliger i at acceptere levering af produkterne når som helst i tidsrummet mellem kl. 9.00 og 17.00 på en hverdag. 
11. Nunhems er ikke ansvarlige for eventuelle tab, som køber pådrager sig som følge af forsinkelse eller manglende levering af 

produkterne (eller eventuelle dele deraf) eller manglende levering i de anmodede mængder. 
12. Hvis Nunhems ikke leverer nogle eller alle produkter iht. en aftale, vil køber ikke være berettiget til at annullere denne aftale eller 

eventuel anden ordre eller leveringsaftale. 
  
Artikel 6.  Bibeholdelse af ejerskab 
1. Ejerskab af produkter leveret af Nunhems og/eller de produkter, der stammer derfra, vil tilhøre Nunhems, indtil køber har opfyldt alle 

forpligtelser iht. aftalen og disse vilkår overfor Nunhems ifm. disse leveringer. 
2. Alle produkter leveret af Nunhems skal opbevares separat eller bruges på en sådan måde, at kvaliteten garanteres, og produkterne 

nemt kan identificeres som Nunhems ejendom. 
3. Produkter, der leveres af Nunhems, for hvilke bibeholdelse af ejerskab iht. artikel 5, underafsnit 1, er gældende, må kun videresælges 

eller anvendes i den normale forretningsgang. Hvis de videresælges, er køber i sin egenskab forpligtet til at levere produkterne til 
dennes købere. 

4. Det er forbudt for køber at afgive et løfte eller lien vedrørende varerne, der er underlagt bibeholdelse af ejerskab. 
5. I tilfælde af mislighold (som beskrevet i artikel 3, mere specifikt under de omstændigheder, der er beskrevet i punkt 8 og 13) vil 

Nunhems eller dennes repræsentant være berettiget, uden krav om varsel, til at opnå adgang til lokaler, der er bruges af køber, til at 
søge efter og fjerne ethvert af disse produkter, og uden eventuelt ansvar over for køber, til at bortskaffe eller beholde sådanne 
produkter efter Nunhems eget skøn uden at skulle give varsel eller begrundelse til køber. Alle omkostninger og udgifter pådraget af 
Nunhems som følge af handlinger udført i overensstemmelse med denne artikel, inklusive transport- og opbevaringsgebyrer, skal 
betales af køber til Nunhems ved første anmodning. 

 
Artikel 7.  Erstatningsansvar 
1. Nunhems' ansvar reguleres udelukkende af denne artikel og vil gælde i det omfang, det er tilladt ved lov. 
2. Nunhems er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes manglende udført handling, undtagen i tilfælde af hensigt og/eller grov 

uagtsomhed på vegne af Nunhems og/eller dennes medarbejdere. 
3. I tilfælde af force majeure som beskrevet i artikel 14 er Nunhems ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af enhver af sine 

forpligtelser i henhold til disse vilkår. 
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4. Under alle omstændigheder, og uanset ovenstående, vil Nunhems' ansvar være begrænset til fakturaværdien af de udførte 
handlinger. Nunhems vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for nogen form for indirekte skader, såsom, men ikke 
begrænset til, særlige, utilsigtede eller følgemæssige skader, ødelagt omdømme eller tab af fortjeneste. 

5. Køber skal begrænse skaderne så meget som muligt i tilfælde, hvor køber indsender en klage til Nunhems. 
6. Ethvert potentielt krav om kompensation eller klage baseret på aftalen og disse vilkår vil udløbe, hvis der ikke er udstedt skriftligt 

krav mod Nunhems inden for et år efter levering af de pågældende produkter. 
 
Artikel 8.  Brug og garanti 
1. Nunhems garanterer, at de udførte handlinger vil opfylde de relevante produktspecifikationer efter dennes bedste evne. 

Produktspecifikationerne vil dog ikke gælde som garanti. Hvis de leverede produkter ikke overholder produktspecifikationerne, vil 
køber blive informeret. Nunhems garanterer heller ikke, at de udførte præstationer vil overholde det formål, som er fremsat til køber. 

2. Hvis Nunhems har specificeret en spiringskapacitet, er den kun baseret på reproducerbare laboratorietests. Der kan ikke antages 
direkte forhold mellem den specificerede spiringskapacitet og fremvæksten af frøet hos køber. Denne specificerede spiringskapacitet 
angiver blot spiringskapaciteten på det tidspunkt og under de omstændigheder, hvor testen blev udført. Fremvækst afhænger blandt 
andet af stedet, kultiveringsmetoder og klimaforhold hos køber. 

3. Alle garantier udstedt af Nunhems vil annulleres, hvis køber behandler produkterne eller får dem behandlet, genemballerer 
produkterne eller får dem ompakket, eller bruger og/eller opbevarer produkterne forkert, eller lader andre bruge og/eller opbevare 
dem forkert. 

 
Artikel 9.  Fejl og klageperioder 
1. Køber skal inspicere de købte produkter ved levering senest fem (5) hverdage efter levering. Ifm. hermed skal køber kontrollere, om 

de leverede produkter overholder aftalen, dvs.: 

• om de korrekte produkter er blevet leveret, 

• hvorvidt antallet af leverede produkter svarer til aftalen, 

• hvorvidt de leverede produkter opfylder de aftalte kvalitetskrav eller – hvis ingen blev aftalt - de krav, der kan være fastsat for 
normal brug og/eller handelsformål. 

2. Hvis der observeres synlige defekter eller mangler, skal køber informere Nunhems skriftligt derom pr. anbefalet post adresseret til 
Nunhems inden for fem (5) hverdage efter levering, med angivelse af den pågældende batch, følgeseddel og/eller fakturaoplysninger. 

3. Køber skal rapportere eventuelle usynlige defekter til Nunhems skriftligt pr. anbefalet post adresseret til Nunhems inden for fem (5) 
arbejdsdage efter opdagelsen, med angivelse af den pågældende batch, følgeseddel og/eller fakturaoplysninger. 

4. Klager skal beskrives på en sådan måde, at Nunhems eller en tredjepart kan bekræfte dem. Til dette formål skal køber også opbevare 
optegnelser vedrørende brugen af produkterne og, i tilfælde af videresalg af produkterne, vedrørende dennes købere. Derudover 
skal køber såvidt muligt pålægge den samme skriftlige forpligtelse på dennes købere. Hvis køber ikke indgiver en klage inden for 
den førnævnte periode, vil klagen ikke blive behandlet, og alle dennes rettigheder annulleres. 

5. I tilfælde af en permanent tvist mellem parterne vedrørende spiringskapacitet, sortsmæssig ægthed, sortsmæssig renhed eller 
teknisk renhed og sundhed, kan en (gen)inspektion udføres af Naktuinbouw (Netherlands Inspection Service for Horticulture), som 
har hjemsted i Roelofarendsveen, Holland, for den ikke-tilgodesete parts regning. Inspektionen vil blive udført på grundlag af en 
prøve taget hos Nunhems af Naktuinbouw og opbevaret af dem. Resultatet af denne (gen)inspektion vil være bindende for begge 
parter, uden at det berører parternes ret til at indsende tvister vedrørende konsekvenserne af dette resultat til de institutter, der 
henvises til i artikel 17. 

6. Hvis køber rettidigt har indsendt et væsentligt krav, vil dette ikke fritage køber fra dennes rettidige betalingsforpligtelse, og køber vil 
heller ikke påberåbe sig suspenderet betaling. 

 
Artikel 10. Ret til returnering  
1. Hvis køber har en gyldig klage over de produkter, som Nunhems har leveret, skal Nunhems erstatte de forkerte produkter med 

korrekte produkter. Hvis de korrekte produkter ikke er tilgængelige, skal Nunhems refundere køber 100 % af det fakturerede beløb 
for de forkerte produkter, uden undtagelse og uanset om frøet er primet eller behandlet med insektgift. 

2. I tilfælde af en ugyldig klage fra køber, kan parterne aftale en returnering af (en del af) de leverede produkter. På grund af 
produkternes høje kvalitetsstandarder kan produkterne kun returneres, hvis de er i god stand og i deres originale, ubeskadigede 
emballage inden for femten (15) dage efter faktureringsdatoen. En kreditnota skal udstedes på 75 % af det fakturerede beløb, 
eksklusive moms eller moms/omsætningsafgift. Primet frø og frø, der er behandlet med insektgift, kan ikke returneres og vil derfor 
ikke blive krediteret. 

 
Artikel 11. Tilvejebringelse af oplysninger 
1. Information og/eller rådgivning tilvejebragt af Nunhems til køber, både mundtligt og/eller skriftligt og i ethvert format, videregives 

uden forpligtelse. Nunhems påtager sig intet ansvar for eventuel rådgivning vedrørende kultivering af produkterne i den bredeste 
forstand. Køber forbliver ultimativt ansvarlig for alle aspekter af kultiveringsprocessen og dens resultater.  

2. Beskrivelser, anbefalinger og illustrationer i brochurer, foldere og andre kommunikationsmidler er baseret så nøjagtigt som muligt på 
erfaringer i test og praksis og er ikke beregnet som en indikation for kvalitetskrav og/eller garantier. Nunhems accepterer under ingen 
omstændigheder noget ansvar på baggrund af sådanne oplysninger vedrørende forskellige resultater af det kultiverede produkt. 
Køber skal selv afgøre, om produkterne er egnede til den tilsigtede vækst og/eller kan anvendes under lokale forhold. 

3. Som anvendt i informationen tilvejebragt af Nunhems vil "immunitet, resistens og følsomhed" betyde følgende: 
1. Immunitet: Ikke genstand for angreb af eller infektion med et specificeret patogen eller skadedyr.  
2. Resistens: en plantesorts evne til at begrænse væksten og udviklingen af et specifikt patogen eller skadedyr og/eller den 

skade, som de forårsager, når de sammenlignes med følsomme plantesorter under lignende miljømæssige faktorer og 
belastning fra patogen eller skadedyr. Resistente sorter kan fremvise nogle sygdomssymptomer eller skader under kraftig 
belastning fra patogen eller skadedyr.  
Der er defineret to resistensniveauer:  
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(i) Høj resistens (HR*): plantesorter, der kraftigt begrænser væksten og udviklingen af det specificerede patogen eller 
skadedyr under normal belastning fra patogen eller skadedyr sammenlignet med følsomme sorter. Disse plantesorter kan 
dog fremvise nogle symptomer eller skader under høj belastning af patogen.  

(ii) Intermediær resistens (IR*): plantesorter, der begrænser vækst og udvikling af det specificerede patogen eller skadedyr, 
men som kan fremvise flere symptomer eller skader sammenlignet med resistente sorter. Moderat/intermediært resistente 
plantesorter vil stadig fremvise mindre alvorlige symptomer eller skader end følsomme plantesorter, når de dyrkes under 
lignende miljømæssige faktorer og/eller belastning fra patogen eller skadedyr.  

* Standardforkortelserne HR (høj resistens) og IR (intermediær resistens) anvendes på alle sprog. 
3. Modtagelighed: en plantesorts manglende evne til at begrænse vækst og udvikling af et specificeret patogen eller skadedyr. 

 
Artikel 12 Brug af varemærker 
1. Køber må ikke bruge varemærker, der ikke tydeligt kan adskilles fra Nunhems' varemærker. Der gælder en undtagelse for køber 

vedrørende handel med produkter i Nunhems' originale emballage. 
2. Uanset artikel 12, underafsnit 1, vil alle intellektuelle globale ejendomsrettigheder (herunder men ikke begrænset til 

ophavsrettigheder, varemærker, logoer, patenter, avlerrettigheder, handelsnavne, brands, fortrolig know-how) vedrørende 
Nunhems-produkter forbliveejendom tilhørende Nunhems eller de relevante associerede selskaber i Nunhems-koncernen. 

 
Artikel 13 Immaterielle rettigheder 
1. Frø fra sorter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, anvendt eller givet i det Europæiske Fællesskab og/eller ethvert andet 

land eller ved kontrakt, må ikke anvendes til reproduktion uden Nunhems' forudgående skriftlige tilladelse. Betingelser kan pålægges 
en sådan tilladelse via kontrakt vedrørende produktion eller reproduktion (opformering), konditionering mhp. opformering, tilbud om 
salg, salg eller på anden måde introduktion til markedet; eksport; import og opbevaring til et af de ovenfor nævnte formål.  

2. I overensstemmelse med artikel 13, underafsnit 1, herover må det relevante frø, der leveres af Nunhems, derfor kun bruges af køber 
eller dennes købere til kultivering af slutprodukter og/eller andre færdige produkter på købers ejendom. Køber skal producere en 
enkelt plante af hvert af de leverede frø uden rettigheder til enhver vegetativ opformering. 

3. Det færdige produkt, der stammer fra det frø, der leveres til køber, må kun sælges af køber under det sortsnavn, som er registreret 
af Nunhems.  

4. Køber er forpligtet til at give Nunhems – eller en tredjepart, der udfører inspektioner på vegne af Nunhems – direkte adgang til købers 
forretning (herunder bl.a. og især til virksomhedens drivhuse) mhp. inspektioner. Køber skal efter anmodning også give adgang til 
optegnelser og bogføring, der er relevante for disse inspektioner. Nunhems vil informere køber i god tid om sådanne planlagte besøg.  

5. Hvis køber finder en mutant i den beskyttede sort, skal denne straks informere Nunhems herom.  
6. Ved Nunhems' første anmodning skal køber give Nunhems testmateriale fra mutanten inden for to måneder efter modtagelse af 

anmodningen. Køber er klar over, at alle, der finder en mutant i den beskyttede sort, skal opnå tilladelse fra avleren/avlerne af 
"modersorten" til at udnytte mutanten. Køber er især opmærksom på, at opdageren af en mutant skal opnå tilladelse fra Nunhems 
angående "modersorten", inden enhver af følgende handlinger må udføres: produktion eller reproduktion (opformering), 
konditionering mhp. opformering, tilbud om salg, salg eller på anden måde introduktion på markedet; eksport; import; opbevaring til 
et af de ovenfor nævnte formål. 

7. Hvis køber videresælger Nunhems-produkter til sine købere, skal køber uindskrænket pålægge sine købere de forpligtelser, som 
denne er pålagt iht. denne artikel 13, herunder forpligtelsen til den pågældende køber pålægger sine købere de samme forpligtelser 
osv.  

 
Artikel 14. Force majeure 
1. Nunhems må forsinke sin opfyldelse af en forpligtelse over for køber, hvis den ikke kan udføres pga. en forhindrende omstændighed, 

der ikke kan tilskrives Nunhems, hvis og for så vidt den omstændighed før opfyldelsen umulig eller urimeligt kompliceret. En sådan 
omstændighed omfatter – uden begrænsning – ekstreme vejrforhold, naturkatastrofer, handlinger, bestemmelser eller love 
implementeret af enhver regering, krig eller uroligheder, destruktion af produktionsfaciliteter eller materialer som følge af brand, 
epidemier, svigt på vegne af offentlige forsyningsværker eller almindelige fragtselskaber, strejker hos andre virksomheder end 
Nunhems' virksomhed, uofficielle strejker eller politiske strejker i Nunhems-virksomheden, en generel eller delvis mangel på de 
nødvendige råmaterialer og andre varer eller tjenester, som er nødvendige for at opfylde den aftalte handling, uforudsigelige 
forsinkelser hos underleverandører eller tredjeparter, som Nunhems er afhængige af, og generelle transportproblemer. 

2. Nunhems vil informere køber så hurtigt som muligt, hvis denne ikke kan levere eller ikke rettidigt kan levere pga. force majeure. 
3. Hvis force majeure varer længere end tre (3) måneder, er begge parter berettiget til at ophæve aftalen. I så fald vil ingen af parterne 

betale nogen erstatning til den anden part. 
4. I det omfang at Nunhems delvist har opfyldt eller vil opfylde sine forpligtelser over for køber på tidspunktet en force majeure, og den 

opfyldte eller kommende opfyldte del ha en uafhængig værdi, er Nunhems berettiget til at fakturere separat, og køber er forpligtet til 
at betale den opfyldte eller kommende opfyldte del af forpligtelserne. 

 
Artikel 15. Eksportkontrol 
1. Køber anerkender og accepterer hermed, at de produkter, der leveres af Nunhems, kan være underlagt gældende 

handelssanktionslove, bestemmelser, regler og licenser, herunder, men ikke begrænset til, dem pålagt af de Forenede Nationer, 
USA, Den Europæiske Union og Medlemsstaterne i Den Europæiske Union ("Sanktionsregler"). Køber skal overholde 
sanktionsreglerne og accepterer, at denne er eneansvarlig for at sikre overholdelse af disse sanktionsregler. Især, men uden 
begrænsning, vil køber ikke, og vil sørge for, at ingen af dennes associerede selskaber vil bruge, sælge, videresælge, eksportere, 
geneksportere, bortskaffe, videregive eller på anden måde behandle produkterne direkte eller indirekte, til eventuelle lande, 
destinationer eller personer uden først at indhente enhver påkrævet eksportlicens eller anden statslig godkendelse, og gennemføre 
sådanne formaliteter, som kan være påkrævet af sanktionsreglerne. Køber må ikke foretage sig noget, der vil forårsage, at Nunhems 
overtræder sanktionsreglerne og skal beskytte, skadesløsholde og friholde Nunhems mod eventuelle bøder, tab og 
erstatningsansvar, der pådrages af Nunhems som følge af købers manglende overholdelse af denne artikel.  

2. Købers manglende overholdelse af enhver del af denne artikel udgør væsentligt misligholdelse af aftalen. Nunhems forbeholder sig 
ret til at nægte at indgå aftale om eller udføre en ordre samt til at annullere enhver ordre efter eget skøn, hvis Nunhems mener, at 
køber ikke har overholdt enhver del af denne artikel. 
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Artikel 16. Skadesløsholdelse 
Køber skal skadesløsholde Nunhems mod alle krav fra tredjeparter vedrørende kompensation for skade (angiveligt) forårsaget af eller på 
anden måde forbundet med produkter leveret af Nunhems, herunder krav, der er blevet indgivet mod Nunhems i sin egenskab som 
producent af produkterne baseret på enhver regel vedrørende produktansvar i ethvert land, medmindre skaden skyldes hensigt eller grov 
uagtsomhed på vegne af Nunhems og/eller dennes medarbejdere. 
 
Artikel 17. Bilæggelse af tvister og gældende lov 
1. Alle aftaler mellem Nunhems og køber er underlagt lovgivningen i Holland. 
2. FN's konvention om aftaler vedrørende internationalt salg af varer (Wien-salgskonventionen) skal udelukkes. 
3. I tilfælde af en tvist mellem parterne skal parterne først forsøge at finde en løsning i samråd eller på anden måde vha. mægling, før 

parterne indsender tvisten til en voldgiftsret eller til civilretten. 
4. Medmindre parterne i samråd har aftalt voldgift, vil alle tvister blive afgjort af den kompetente civile domstol, i første omgang i Limburg, 

Holland. Nunhems vil altid være berettiget til at stævne køber ved den lovmæssigt kompetente domstol eller iht. den gældende 
internationale konvention. 

 
Artikel 18. GMO-ansvarsfraskrivelse 
Frøsorterne, der leveres til køber, er sorter, der ikke kvalificerer sig som sorter reguleret iht. GMO-lovgivning og udvikles ikke vha. 
teknologier, der omfatter rekombinant DNA eller målrettet genom-optimering. De metoder, der anvendes til at udvikle og identificere 
bevaring af disse sorter, har til hensigt at undgå forekomsten af off-typer, hvilket omfatter at undgå forekomst af materiale, som indeholder 
rekombinant DNA eller materiale, som kan være blevet modificeret vha. målrettet genom-optimering. Frøproduktion er blevet udført i 
overensstemmelse med produktionsregler i det land, hvor produktionen fandt sted, inklusive angivne isolationsafstande. Nunhems er 
forpligtet til at udøve ansvarlig forvaltning af sine produkter, og bakker op om dette via sin bekræftede forpligtelse til amerikanske 
forvaltningsinitiativ Excellence Through Stewardship™, som er beskrevet på følgende hjemmeside: 
www.excellencethroughstewardship.org. Dog gælder, at pga. den frie cirkulation af pollen, og fordi det ikke kan udelukkes, at GM-
materialet dyrkes af andre i frøproduktionsområder, kan blanding med GM-materiale ikke forebygges fuldstændigt. Derfor kan der ikke 
gives nogen garanti for, at frøpartiet i denne levering er fri for alle spor af GM-materiale. 
 
Artikel 19. Generelt 
1. I disse vilkår og enhver aftale, medmindre en modsat hensigt er angivet, vil: 

a. en person omfatte en virksomhed, uinkorporeret sammenslutning, partnerskab, joint venture eller offentlig, lovbestemt eller 
statslig forening eller agentur, 

b. ordet "inklusive" og lignende udtryk ikke være begreber anvendt ifm. begrænsninger, 
c. en henvisning til adfærd omfatte enhver udeladelse og ethvert udsagn eller foretagende, uanset om dette er skriftligt eller ej, og 
d. hvis en handling skal udføres på en dag, der ikke er en hverdag, vil handlingen skulle udføres den følgende hverdag. 

2. Ethvert varsel ifm. disse vilkår eller enhver aftale vil anses for og være fuldt ud afleveret, når det er skriftligt og afleveret eller sendt 
via e-mail eller post til den part, som et sådant varsel beregnet til, til den pågældende aftaleparts adresse eller e-mailadresse i aftalen 
eller til sådanne andre adresser, som fra tid til anden meddeles skriftligt til den anden part.  

3. Hvis en bestemmelse i disse vilkår er eller bliver ugyldig, vil den pågældende bestemmelse automatisk (ved lov) blive erstattet af en 
gyldig bestemmelse, der såvidt muligt svarer hensigten med den ugyldige bestemmelse. Parterne skal, om nødvendigt, indgå i 
rimeligt samråd vedrørende ordlyden af den nye bestemmelse. I så fald vil de andre bestemmelser i vilkårene forblive fuldt gyldige i 
så vidt muligt omfang. 

4. Aftalen og disse vilkår udgør tilsammen hele aftalen indgået mellem parterne mht. dens genstand og må kun ændres skriftligt.  

http://www.excellencethroughstewardship.org/

