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Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser
Samhandelsaftale for levering af daggamle kyllinger

1.LEVERING
1.1

Produktionsplan. Producenten (køber) er forpligtet til at modtage levering i henhold

til produktionsplanens leveringsdato for det konkrete hold af daggamle kyllinger. Producentens justeringer/ændringer vedrørende den fastsatte leveringsdato i produktionsplanen kan kun ske, såfremt der er mere end 4 uger til den planlagte leveringsdato og efter
skriftlig aftale med rugeriet (sælger).
1.2

Advis. Leveranceadvisering sker ved udsendelse af leverings advis senest 1 uge før

leveringen af de daggamle kyllinger. Leveringsadvis indeholder oplysninger om leveringsadresse, leveringsdato og planlagt leveringstidspunkt samt planlagt antal daggamle kyllinger per slagtekyllingestald og de daggamle kyllingers afstamning og hønealder.
1.3

Afvigelser. Ved hver enkelt levering af daggamle kyllinger er rugeriet berettiget til

uden nærmere aftale at levere indtil 2 % mere eller 2 % mindre end det planlagte antal
daggamle kyllinger per slagtekyllingestald. Levering af daggamle kyllinger under 98 %
godtgøres med producentens Dækningsbidrag 1, som defineret i punkt 1.4, mens levering
af daggamle kyllinger over 102 % bliver handlet til 75 % af listeprisen og kræver producentens accept. I tilfælde, hvor der på foranledning af rugeriet og efter aftale med producenten ikke indsættes daggamle kyllinger i en slagtekyllingestald i en rotation, godtgøres med producentens Dækningsbidrag 2, som defineret i punkt 1.5, for det planlagte
antal daggamle kyllinger.
1.4

Dækningsbidrag 1. Ved Dækningsbidrag 1 skal forstås; gennemsnittet på de 3 for-

udgående hold af den faktiske afregnede slagte pris for kyllingen minus omkostninger til
den daggamle kylling og forbrugt foder.
1.5

Dækningsbidrag 2. Ved Dækningsbidrag 2 skal forstås; Dækningsbidrag 1 minus

omkostninger baseret på gennemsnittet af de 3 forudgående hold til el, varme, vand,
strøelse, rengøring, desinfektion, destruktion, medicin, vaccine, veterinærkontrol og Fjerkræafgiftsfonden.
1.6

Levering og aflæsning. Rugeriet forestår levering af de daggamle kyllinger med

eget transportsystem. Producenten har ansvaret for aflæsning af de daggamle kyllinger i
slagtekyllingestalden. Producenten har ansvaret for medhjælp til aflæsning af de daggamle kyllinger i slagtekyllingestalden. Rugeriets chauffør kan deltage i denne aflæsning
på producentens anvisninger og ansvar, såfremt at dette sker i overensstemmelse med
de lovgivningsmæssige regler om arbejdsmiljø for chauffører samt rugeriets retningslinjer
herom.
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Risikoens overgang. Risikoen og ansvaret for de daggamle kyllinger overgår til pro-

ducenten, når de daggamle kyllinger har passeret indgangen til producentens slagtekyllingestald, jf. punkt 1.6.

2. FORCE MAJEURE
2.1

I tilfælde, hvor rugeriet får leveringsvanskeligheder som følge af force majeure, er

rugeriet berettiget og forpligtiget til at levere forholdsmæssigt ligeligt antal daggamle
kyllinger til alle producenter, som har indgået en samhandelsaftale med rugeriet for levering af daggamle kyllinger.

3. ANSVAR
3.1

Rugeriets generelle ansvar. Ved faktiske mangler hos de leverede daggamle kyllin-

ger og produktskader kan rugeriet kun gøres ansvarlig i henhold til punkt 3.2 og 3.3 og
kun hvis det kan dokumenteres og bevises, at manglen eller skaden skyldes ruge- eller
transportfejl, eller hvis manglen skyldes fejl/forsømmelser fra rugeriet, herunder fejl/forsømmelser i rugeægsflokken.
3.2

Ansvar ved overdødelighed. Med forbehold for punkt 3.3 er rugeriet kun ansvarlig

efter punkt 3.1, såfremt der foreligger overdødelighed blandt de leverede daggamle kyllinger til producenten, hvis det kan bevises, at overdødeligheden skyldes ruge-, transportfejl eller fejl/forsømmelser fra rugeriet.
(i) Overdødelighed i den 1. leveuge. Ved overdødelighed blandt de leverede daggamle
kyllinger i 1. leveuge skal forstås en afvigelse på minimum 1 % i forhold til gennemsnittet
af den normale dødelighed i 1. leveuge for producentens 3 forudgående hold. Ved manglende dokumentation for producentens 3 forudgående hold, anvendes landsgennemsnittet i henhold til den seneste opgørelse i den danske effektivitetskontrol.
(ii) Overdødelighed fra 2. leveuge. Ved overdødelighed blandt de leverede daggamle kyllinger i den resterende opvækstperiode og frem til slagtetidspunktet skal forstås en afvigelse på minimum 1,5 % i forhold til gennemsnittet af den normale dødelighed fra 2.
leveuge og frem til slagtetidspunktet for producentens 3 forudgående hold. Ved manglende dokumentation for producentens 3 forudgående hold, anvendes landsgennemsnittet i henhold til den seneste opgørelse i den danske effektivitetskontrol.
(iii)

Samlet overdødelighed. Uanset punkt 3.2 (i) og (ii) foreligger der kun overdødelig-

hed blandt de leverede daggamle kyllinger, hvis den totale dødelighed på det konkrete
hold afviger minimum 1,5 % i forhold til gennemsnittet af den normale totale dødelighed
for producentens 3 forudgående hold. Ved manglende dokumentation for producentens 3
forudgående hold, anvendes landsgennemsnittet i henhold til den seneste opgørelse i den
danske effektivitetskontrol. Den samlede dødelighed skal endvidere være over landsgennemsnittet i henhold til den seneste opgørelse i den danske effektivitetskontrol.
3.3

Ansvar ved salmonella. Som undtagelse til punkt 3.2 er rugeriet erstatningspligt-

tig ved salmonellasmitte i en slagtekyllingeflok, hvis det kan bevises, at salmonellasmitten er overført med de leverede daggamle kyllinger, eller at rugeriet har leveret daggamle
kyllinger med oprindelse fra en forældredyrsflok, som er verificeret med salmonella-
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smitte. Der skal være overensstemmelse mellem den salmonellasmittede slagtekyllingeflok og rugeriets forældredyrsflok i form af sammenfaldende sero- og DNA-type. Påvisning
af salmonellasmitten i en slagtekyllingeflok skal være foretaget i overensstemmelse med
det gældende prøvetagningsprogram i henhold til den en hver tid gældende lovgivning
og dermed analyseret på et akkrediteret laboratorium.
3.4

Reklamation. Rugeriets erstatningsansvar er betinget af, at der straks sker rekla-

mation til rugeriet, at rugeriet løbende holdes underrettet om produktionsforløb, og at
oplysninger om 1. uges dødelighed tilgår rugeriet. Ligeledes er rugeriets erstatningspligt
betinget af at anvisninger, som gives af rugeriets servicekonsulent eller dyrlæge vedrørende justering af produktionsparametre, og anvisninger som gives af producentens dyrlæge i forbindelse med veterinær rådgivning, herunder medicinering, følges af producenten.
3.5

Sagkyndige udtalelser. I tilfælde hvor enighed ikke kan opnås mellem parterne, er

rugeriets erstatningspligt afhængig af undersøgelser og udtalelser fra en eller flere fagligt
kompetente personer udpeget af parterne i fællesskab eller af Det Danske Fjerkræråd.

4. PRODUKTANSVAR
4.1

For så vidt angår eventuelle produktansvarsskader, er rugeriets ansvar i overens-

stemmelse med lovgivningen om produktansvar begrænset i videst muligt omfang og
som beskrevet i disse betingelser.

5. TAB
5.1

Overdødelighed. Såfremt rugeriet er erstatningsansvarlig i henhold til punkt 3.2,

og der dermed foreligger overdødelighed, erstatter rugeriet kun (i) indkøbsprisen for den
daggamle kylling, (ii) manglende Dækningsbidrag 1 samt (iii) dokumenterede omkostninger til medicinering.
5.2

Salmonellasmitte. Såfremt rugeriet er erstatningsansvarlig i henhold til punkt 3.3,

og der dermed foreligger salmonellasmitte, erstatter rugeriet alene i henhold til punkt 5.2
(i) eller punkt 5.2 (ii) og punkt 5.2 (iii):
(i) Sanering. I tilfælde af sanering erstatter rugeriet alene for (i) indkøbsprisen for den
daggamle kylling (ii) Dækningsbidrag 1 (iii) forbrugt foder (iv) dokumenterede meromkostninger til bortskaffelse af kyllinger samt (v) dokumenterede meromkostninger til ekstraordinær rengøring og desinfektion af slagtekyllingestald udført i henhold til rugeriets
anvisninger.
(ii) Noteringstab. I de tilfælde, hvor salmonellasmitten udløser et noteringstab i slagteafregningen, erstatter rugeriet alene for (i) tabt notering for salmonellafrihed samt (ii) dokumenterede meromkostninger til ekstraordinær rengøring og desinfektion af slagtekyllingestald udført i henhold til rugeriets anvisninger.
(iii) Rugeriet erstatter også efter punkt 5.2 (i) eller punkt 5.2 (ii) i de tilfælde, hvor salmonellasmitten videreføres til det efterfølgende hold i den pågældende slagtekyllingestald.

DanHatch Denmark A/S · Rugerivej 26, DK-9760 Vrå · +45 9656 5700 · danhatch@danhatch.dk

SAMHANDELSBETINGELSER
5.3

S. 4 / 4

Indirekte tab. Medmindre andet fremgår af disse salgsbetingelser, erstatter ruge-

riet ikke indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab, avancetab,
noteringsfradrag eller manglende noteringstillæg eller lignende hos producenten eller producentens kunder eller andre af producentens kontraktpartnere. Producenten kan ikke
kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være forbundet hermed.

6. RÅDGIVNING
6.1

Rugeriet yder rådgivning omkring pasning af den daggamle kylling, som rugeriet

har leveret til producenten.
6.2

Hvis rugeriet i tilknytning til rådgivningen om pasning af daggamle kyllinger giver

råd og vejledning om tilrettelæggelse af produktionen og indretning af produktionsfaciliteter m.v. ydes denne rådgivning og vejledning uden rådgiveransvar.

7. BETALING
7.1

Kontant betaling skal finde sted inden 30 dage fra fakturadato.

(i) Ved betaling af de daggamle kyllinger inden 7 dage fra fakturadato ydes der en rabat
på 2 % af fakturabeløbet (rabatten beregnes af fakturabeløbet for de daggamle kyllinger
eksklusiv moms og afgifter).
(ii) Ved betaling via LeverandørService, PBS er producenten berettiget til et prisfradrag
på 1 øre pr. faktureret daggammel kylling.
7.2

Betaling senere end 30 dage forudsætter, at de daggamle kyllinger betales via

slagteriet, og at der påregnes et finansieringstillæg på 1,5 øre pr. faktureret kylling.
(i) Producenten forpligter sig ved denne betalingsform til at meddele rugeriet uigenkaldelig transport i sit kommende tilgodehavende hos slagteriet. Transport i slagteriafregningen må ikke respektere eller være sideordnet med andre transporter.
(ii) Betaling skal finde sted senest 7 dage efter slagtning.
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