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Aftalenr. xxxxxx-xxx

Samhandelsaftale for levering af daggamle kyllinger
Mellem på den ene side
XXXXXX
XXXXXXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXXX
Cvr. XXXXXXX
(herefter benævnt producenten)
og på den anden side
DanHatch Denmark A/S
Rugerivej 26/Hørtoftvej 14
9760 Vrå/6400 Sønderborg
Cvr. 66038319
(herefter benævnt rugeriet)
er der med virkning fra den xx-xx-xxxx indgået følgende samhandelsaftale for:
Hus:

Leveringsadresse :

Produktionsareal:

Forventet antal dgl. kyllinger (iht.
aktuel lovgivning og produktion):

1

Xxxxxxx xx, Xxxxxxxxxx

x.xxx m2

xxx stk.

1

Xxxxxxx xx, Xxxxxxxxxx

x.xxx m2

xxx stk.

Samhandelsaftalen er indgået på følgende nærmere vilkår:
§ 1. I nærværende samhandelsaftales løbetid forpligter rugeriet sig til at levere, ligesom producenten
forpligter sig til at aftage, den ovennævnte mængde daggamle kyllinger med et interval på maksimalt
8 uger med mindre andet er aftalt.
§ 2. Producenten leverer sine kyllinger til xxx (slagteri). Indgår producenten aftale om leverancer til
et andet slagteri, forpligter producenten sig til omgående at underrette rugeriet herom.
§ 3. Produktionsplan med oplysninger om planlagte indsætningstidspunkter og antal daggamle
kyllinger udarbejdes af slagteriet i samråd med producenten. Justeringer i forhold til denne
planlægning aftales mellem rugeriet, producenten og slagteriet indtil 4 uger før den planlagte
leveringsdato.
§

4.

Prisen på

daggamle

kyllinger

er

rugeriets

til

enhver

tid

gældende

listepris

ved

leveringstidspunktet. Rugeriet fastsætter listeprisen på den daggamle kylling i overensstemmelse
med produktionsomkostninger og markedsforhold.
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§ 5. I samhandelsaftalens løbetid er producenten berettiget til en aftalerabat på 17 øre pr. faktureret
daggammel kylling. Denne rabat fratrækkes ved hver levering på fakturaen.
§ 6. Betalingsbetingelser fremgår af rugeriets salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. Betaling
senere end 30 dage fra fakturadato betinger, at der foreligger en af rugeriet tiltrådt skriftlig aftale
herom.
§ 7. Producenten erklærer sig bekendt med rugeriets til enhver tid gældende salgs-, leverings- og
betalings-betingelser.
betalingsbetingelserne

Rugeriet
efter

kan

foretage

forudgående

mindre

dialog

med

ændringer
de

af

officielle

salgs-,

leverings-

og

producentorganisationer.

Væsentlige ændringer kan kun foretages efter forudgående forhandling med de officielle
producentorganisationer. Alle ændringer skal adviseres til ikrafttrædelse med 2 måneds varsel ved
skriftlig orientering til producenten.
§ 8. Ejendomsretten til de, af rugeriet til producenten, leverede daggamle kyllinger tilhører rugeriet,
indtil fuldstændig betaling har fundet sted. Der må således ikke indsættes daggamle kyllinger fra
anden leverandør i de huse, der er omfattet af nærværende samhandelsaftale.
§ 9. Nærværende samhandelsaftale kan af begge parter opsiges med et skriftligt varsel på 18
måneder til en måneds udgang. Opsigelsesvarslet skal overholdes ved både midlertidigt og ved
permanent produktionsophør. Overdrager producenten sit produktionsanlæg til en anden ejer eller
lejer i aftalens løbetid, indtræder den nye ejer eller lejer i samhandelsaftalen efter forudgående
godkendelse af rugeriet, medmindre den nye ejer eller lejer indgår en ny samhandelsaftale med
rugeriet. Overdrager producenten sit produktionsanlæg ved salg til endeligt produktionsophør,
gælder dog et skriftligt opsigelsesvarsel på 3 rotationer.
§ 10. Såfremt producenten misligholder samhandelsaftalen ved ikke at aftage den aftalte mængde
daggamle kyllinger indtil udløbet af opsigelsesvarslet, er producenten forpligtiget til at betale rugeriet
et beløb svarende til aftalerabatten (17 øre pr. daggammel kylling) for den mængde, som ikke
aftages.
Såfremt rugeriet misligholder sin leveringsforpligtelse, skal rugeriet godtgøre det hermed forbundne
tab

med

producentens

DB

2

i

henhold

til

rugeriets

gældende

slags-,

leverings-

og

betalingsbetingelser.
§ 11. Opfyldelse af aftalen er fra begge parters side underkastet force majeure regler. Parterne er
enige om, at blandt andet følgende forhold skal anses som force majeure: naturkatastrofer, storm-,
brand-

og

vinterskader,

omsætningsbegrænsninger

krig,
fastsat

generel
af

strømafbrydelse,
myndighederne,

strejker,
lovmæssig

produktions-

og

nedslagtning

af

rugeægsproducerende høns og opdræt hertil samt producentens alvorlige sygdom eller død.

Denne aftale er underskrevet i to eksemplarer.

, den

Vrå/Ragebøl, den

____________________________

____________________________

Producenten

DanHatch Denmark A/S
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