
UDKAST TIL STANDARDAFTALE MED DETAILHANDELSBUTIK 

1. Aftaleparterne

Mellem 

[Producentnavn]         Kontaktpersoner hos sælger: 

[Adresse] 

[Postnr. og by]      [Navn], [e-mail], [mobiltelefon] vedr. [indsæt forhold] 

[Telefon]        [Navn], [e-mail], [mobiltelefon] vedr. [indsæt forhold] 

[E-mail] 

CVR nr. [indsæt nr.] 

(i det følgende benævnt “sælger”), 

og 

[Butikkens navn]        Kontaktpersoner hos sælger:     

[Adresse 

[Postnr. og by]         [Navn], [e-mail], [mobiltelefon] vedr. [indsæt forhold] 

[Telefon]        [Navn], [e-mail], [mobiltelefon] vedr. [indsæt forhold] 

[E-mail] 

CVR nr. [indsæt nr.] 

(i det følgende benævnt “køber”) 

indgås denne aftale om sælgers levering af [honning/ mælk/æg] til køber.  

2. Aftalens genstand

2.1. Denne aftale angår parternes handel med [indsæt råvaren, fx honning] produceret på sælgers 

egen bedrift. 

2.2. Råvaren [honning] benævnes i det følgende ”produktet”. 

2.3. Det emballerede og forarbejdede produkt kaldes i det følgende ”varen”.   

2.4. Varen skal være fremstillet, emballeret mærket og oplagret i overensstemmelse med den til enhver 

tid gældende danske fødevarelovgivning. 

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm


 
Herudover skal varen overholde de i bilag 1 specificerede krav.  

 

2.5. Varen leveres i enheder á [enhed anføres] (ekskl. emballage). 

 

3. Mængder og leveringstidspunkt  

3.1. Sælger skal levere følgende mængder til køber:  

 

3.1.1. I perioden [indsæt periode]: [x] antal enheder pr. [dag/ uge/ måned]. 

 

3.1.2. I perioden [indsæt periode]: [x] antal enheder pr. [dag/ uge/ måned]. 

 

3.2. Sælger leverer varerne hos køber senest kl. [indsæt] på de aftalte leveringsdatoer. Sælger søger 

for, at der er en medarbejder til stede, som kan kvittere for modtagelse af det korrekte antal varer 

og for, at varen umiddelbart fremtræder som værende fri for mangler. 

 

4. Pris og betaling 

4.1. Prisen er kr. [xx] ekskl. moms pr. [enhed].  

 

4.2. Betalingsbetingelserne er 10 dage netto efter levering og købers modtagelse af faktura. Efter for-

faldsdato forrentes sælgers tilgodehavende med diskontoen.  

 
4.3. Ved manglende rettidig betaling kan sælger fortsætte eller suspendere fremadrettede leverancer 

indtil restancen er betalt, efter sælgers eget valg, jfr. dog pkt. 9. 

 
5. Mangler og reklamation 

 
5.1. Parterne er – med i denne aftale anførte undtagelser – ansvarlig overfor hinanden for misligholde-

se efter dansk rets almindelige regler.  

 

5.2. Reklamation over mangler skal ske straks telefonisk til det i pkt. 1 anførte telefonnummer og efter-

følgende bekræftes skriftligt.  Køber skal angive reklamationens årsag og art. Er skriftlig reklamati-

on ikke kommet frem til køber senest 24 timer efter det aftalte leveringstidspunkt, fortaber køber 

enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af manglen.  

 
5.3. Som ”væsentlige” mangler, der kan begrunde ophævelse af aftalen som helhed, anses:  

 

5.3.1. Leverance af varer, der er fremstillet, oplagret eller emballeret i strid med den til enhver 

tid gældende fødevarelovgivning 

5.3.2. Leverance af varer, der ikke overfolder følgende punkter i kravpecifikationen (bilag 1):  

5.3.3. Sælger leverer mere end [indsæt antal, f.eks. 3] gange, indenfor en perioden på [indsæt 

perioden f.eks. 2 måneder] varer, hvor mere end halvdelen af leverancen afvises, enten 

som følge af forsinkelse eller væsentlige mangler ved de leverede varer.   

5.3.4. Sælger leverer mere end [indsæt antal, f.eks. 5] gange, indenfor en perioden på [indsæt 

perioden f.eks. 2 måneder] varer, der som følge af ikke-væsentlige mangler sælges til 

reduceret udsalgspris som beskrevet i pkt. 8.3. 



 
6. Forsinkelse  

 
6.1. Hvis sælger må forudse en forsinkelse i leveringen, skal han hurtigst muligt give køber besked der-

om samt oplyse den forventede varighed/ det forventede omfang af forsinkelsen.  

 

6.2. Angår forsinkelsen kun en del af den mængde, der ifølge aftalen skal leveres på det pågældende 

tidspunkt, er køber pligtig at aftage den delmængde der (kan) leveres rettidigt eller med en forsin-

kelse, der varer mindre end [tidsrum, f.eks. 5 timer]. For så vidt angår den (delmængde af) af leve-

rancen, der forventes eller effektivt er forsinket i et længere tidsrum kan køber – efter eget frie valg 

- fastholde eller afvise leverancen.  

 
6.3. For (den del af) leverancen, der leveres rettidigt eller med en forsinkelse på mindre end [tidsrum, 

f.eks. 5 timer] og den del af leverancen, som køber fastholder uagtet en længere forsinkelse beta-

ler køber fuld enhedspris.  

 
6.4. Forsinkelse er – som udgangspunkt – misligholdelse af ikke-væsentlig karakter og udløser ikke an-

dre misligholdelsesbeføjelser for køber end det ved pkt. 7.2. anførte – heller ikke krav om erstat-

ning.  

 
6.5. Kun, hvis de i pkt. 6.3.3. forhold gør sig gældende, er der tale om misligholdelse af væsentlig ka-

rakter med den konsekvens, at der tillægges køber misligholdelsesbeføjelser. Købers misligholdel-

sesbeføjelser er i disse tilfælde reguleret udtømmende i pkt. 8.  

 

7. Købers misligholdelsesbeføjelser  

 

7.1. Mangler i relation til mængde (leveres der ”for lidt”) behandles som forsinkelse, jfr. pkt. 7.2.  

 

7.2. Er en leveret vare mangelsbehæftet, er sælger berettiget, men ikke forpligtet til at foretage omleve-

ring. Sælger giver hurtigst muligt efter modtagelse af købers reklamation besked om, hvorvidt der 

vil ske omlevering, helt eller delvist.  

 
7.3. Foretager sælger ikke omlevering af en vare, der er behæftet med en ikke- væsentlig mangel, er 

køber berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Det forholdsmæssige afslag er dog betinget af, at der 

gives et prisnedslag til forbrugeren, som relativt set svarer til det forholdsmæssige afslag, sælger 

forlanger.  

 
For eksempel: hvis det forholdsmæssige afslag til sælger er på 20%, skal sælgers normale ud-

salgspris nedsættes med 20%. 

 

Sælges varen under de her nævnte omstændigheder til nedsat pris, er sælger pligtig ved skiltning 

at gøre opmærksom på, at varen sælges til nedsat pris samt årsagen hertil. 

 

Parterne aftaler det forholdsmæssige afslag konkret i hvert enkelt tilfælde. I mangel på enighed om 

det forholdsmæssige afslag ansættes dette til 30% af enhedsprisen på de mangelsbehæftede va-

rer. Aftalen bekræftes skriftligt.  

 



7.4. Er en vare ved leveringen behæftet med en væsentlig mangel, er køber berettiget til at afvise varen 

mod tilbagelevering. Foretager sælger ikke omlevering inden den i pkt. 7.2. anførte frist, sidestilles  

forholdet med, at det er leveret en for ringe mængde, jfr. pkt. 8.1.  

 

7.5. Køber bærer bevisbyrden for, at det leverede er behæftet med en mangel. Køber bærer desuden 

bevisbyrden for, at det fordrede forholdsmæssige afslag svarer til værdiforringelsen i forhold til 

mangelfri vare, idet køber dog efterlades et vidt skøn ved udmålingen af værdiforringelsen. 

 

 
8. Sælgers misligholdelsesbeføjelser 

 
8.1. I tilfælde af gentagen betalingsmisligholdelse er sælger berettiget til at ophæve aftalen og kræve 

erstatning. Ophævelse kan dog først ske, når det skyldige beløb ikke er modtaget senest 3 ar-

bejdsdage efter købers modtagelse af sælgers skriftlige betalingspåkrav. 

9. Markedsføring  

 
9.1. Det er et væsentligt vilkår i denne aftale, at køber medvirker positivt til at markedsføre varen/ pro-

duktet som en særligt eksklusiv vare og sælgers ”brand” som helhed.  

 

9.2. Køber er forpligtet til at præsentere varen/ produktet i butikken som aftalt i bilag 2, herunder til at 

gøre brug af det præsentationsmateriale, sælger stiller til rådighed og til løbende at påse, at præ-

sentationsmaterialet fremstår rengjort og vedligeholdt og at gamle/ beskadigede produkter/ varer 

straks fjernes fra butikken m.v.  

 
9.3. Købers omsorgspligt i forhold til pleje af varen/ produktets/ sælgers image omfatter derudover en 

pligt til at afstå fra ethvert tiltag, som kan skade dette. Herunder skal køber undlade at anvende 

sælgers præsentationsmateriale til andre varer end netop sælgeres o.lign.  

 

 
10. Aftalens løbetid  

 
10.1. Aftalen løber fra den [indsæt dato] og indtil den [dato] (”aftaleperioden”) 

 

10.2. I aftaleperiodens første 3 måneder er aftalen uopsigelig (”uopsigelighedsperioden”). Ingen af par-

terne kan i denne periode varsle opsigelse overfor den anden.  

 
10.3. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan hver af parterne opsige aftalen med 3 måneders var-

sel. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt.  

 
10.4. Hvad der her er anført om opsigelse gælder også ændringer af aftalen på væsentlige punkter, her-

under med hensyn til aftale om mængde og leveringstidspunkter.  

 
10.5. Uanset det ovenfor anførte kan aftalen dog opsiges af sælger uden varsel, dersom sælgers varela-

ger ødelægges eller reduceres væsentligt som følge af brand, vandskade eller lignende, eller der-

som mængden af den råvare, der produceres på sælgers bedrift, og som aftalen angår, som følge 

af vejrlig, skadedyr, sygdom o.lign. reduceres væsentligt i forhold til det af sælger forventede udbyt-

te på aftaleindgåelsestidspunktet.  



11. Bilag 

 
11.1. Udover nærværende kontrakt omfatter aftalen følgende tillæg og bilag: 

11.1.1. Bilag 1 - Kravspecifikation 

11.1.2. Bilag 2 - Markedsføring 

 

12. Underskrifter 

 

 
 

, den 
 
 sted 
 
 
 
 
 
 
 

Køber  Sælger 

 

 




