Undertegnede

[Navn]
[Adresse]

(=Køber)
afgiver herved følgende

Købererklæring og accept af Salgsvilkår

1.0

Hjemmel og anvendelse

1.1

Denne Købererklæring med tilhørende Salgsvilkår er fastsat af Videncenter for Svineproduktion/ Landbrug & Fødevarer (= VSP) og anvendes ved salg af renracet DanAvl-avlsmateriale til
Produktionsbesætninger.

1.2

Ord og betegnelser i denne Erklæring skal forstås som defineret i bilaget Definitioner under Forhandleraftalen, Aftale om Avl, eller Aftale om Opformering, der kan ses på www.vsp.lf.dk.

2.0

Erklæring

2.1

Undertegnede Køber erklærer,

2.2

at

jeg ejer og driver en Produktionsbesætning, dvs. en besætning, som ikke sælger sæd,
Avlssvin (renracede eller krydsningsavlssvin) eller afkom heraf, og som hverken direkte
eller indirekte ejes eller kontrolleres af eller har indgået Organiseret samarbejde med et
andet Avlssystem end DanAvl.

at

jeg fra de(n) i Appendiks A nævnte adresse(r), driver svineproduktion med den besætningsstørrelse, der ligeledes er angivet i Appendiks A.

at

jeg er bekendt med og accepterer det forbud mod videresalg, der er indeholdt i denne
Købererklæring og accept af Salgsvilkår.

Undertegnede Køber accepterer, at min DanAvl-forhandler eller den sælgende DanAvlbesætning, jf. pkt. 4.0 eller VSP vil kunne nedlægge forbud og kræve bod eller erstatning af
mig, hvis jeg misligholder de i pkt. 2.1 afgivne erklæringer - herunder videresalgsforbuddet.

3.0

Købet angår

3.1

Køber driver svineproduktion fra de(n) på Appendiks A angivne adresse(r).

3.2

Køber har ret til at købe:

4.0

a)

DanAvl Duroc sæd

Ja/Nej

b)

DanAvl Landrace sæd og DanAvl Yorkshire sæd

Ja/Nej

c)

Renracede DanAvl-avlssvin

Ja/Nej

Forhandler/DanAvl-besætning
Undertegnede Køber har indgået denne aftale gennem [forhandlers/besætnings navn], som er
registreret Forhandler, Avls- eller Opformeringsbesætning for DanAvl.

5.0

Brug af det købte DanAvl-avlsmateriale

5.1

Køber skal anvende og opstalde de købte renracede DanAvl-avlssvin i egen Bedrift og må ikke
- uden skriftligt samtykke fra VSP - videresælge, opstalde eller på anden måde overlade tredjemand brugen af de købte renracede DanAvl-avlssvin eller afkom - herunder krydsningsafkom
– heraf i 2 år efter, at Købers besætning sidste gang har fået tilført renracet DanAvlavlsmateriale, jf. dog pkt. 5.2.
Til tredjemand henregnes personer og virksomheder, der producerer smågrise eller Avlssvin til
brug i Købers besætning.

5.2

Køber er berettiget til at sælge
a)

de købte renracede DanAvl-avlssvin eller afkom heraf direkte til slagtning,

b)

afkom som smågrise til slagtesvineproduktion,

6.0

Kontrol og attester

6.1

VSP har ret til inden for normal arbejdstid - men i øvrigt når som helst - at kontrollere Købers
besætning, udtage blodprøver af dyr i besætningen til DNA-test og kontrollere Købers registrering af produktionsdata og salg.
VSP's ret til kontrol omfatter også besætninger tilhørende Køber, der ikke er opført på Appendiks A.

6.2

VSP er berettiget til at besigtige de af Forhandleren eller DanAvl-besætningen solgte renracede
DanAvl-avlssvin, inden stamtavle udstedes og berettiget til at tilsende Køber sundhedsattest for
de solgte renracede DanAvl-avlssvin.

6.3

Ved besøg i Købers besætning har VSP's repræsentanter iagttaget en karantæne efter aftale.
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7.0

Bod og forbud

7.1

Videresælger Køber DanAvl-avlssvin i strid med pkt. 5.0, ifalder Køber en bod på 200 % af Købers salgspris for det videresolgte DanAvl-avlssvin - dog minimum 200 % af følgende skalapriser
a)

krydsningshundyr

=

DKK

1.750

b)

renracet hundyr

=

DKK

2.500

c)

renracet orne, hvis solgt til naturlig bedækning

=

DKK

5.000

d)

renracet DanAvl Duroc-orne og krydsninger af
denne race, hvis solgt til KS

=

DKK

15.000

renracet DanAvl Landrace- og Yorkshire-orne
og krydsningsorne af disse,
hvis solgt til KS

=

DKK

50.000

e)

7.2

Videresælger Køber sæd fra DanAvl-orner i strid med pkt. 5.0 ifalder Køber en bod på 200 % af
skalaprisen for henholdsvis DanAvl Duroc-, Landrace-, og Yorkshire-orner solgt til KS, jf. pkt.
7.1d) og e).

7.3

Købers betaling af bod - der tilfalder VSP - afskærer ikke VSP fra at kræve erstatning for de
tab, VSP bliver påført ved Købers kontraktstridige adfærd.

8.0

Værneting og lovvalg

8.1

Enhver tvist vedrørende disse vilkår, herunder tvister vedrørende tilsidesættelse af forbuddet
mod uhjemlet videresalg og idømmelse af bod, afgøres efter dansk ret ved Københavns byret.

8.2

VSP kan vælge at gøre krav direkte mod Køber, hvis Køber tilsidesætter disse Vilkår.

9.0

Sprog

9.1

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske tekstversion af denne Aftale og enhver
oversættelse, er den danske version gældende, og kun den danske version vil blive forelagt i
tilfælde af en tvist, jf. pkt. 8.1.

[sted] , [dato]
_______________________
Købers underskrift

Jeg har gennemlæst og accepterer ovenstående Købererklæring.
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Appendiks – A

Besætningsadresser
Køber driver svineproduktion fra følgende adresse(r) (angivet ved fysisk adresse og GPSkoordinater i Google Maps-systemet – breddegrad og længdegrad):
A)

…

B)

…

C)

…

Besætningens størrelse
Køber driver fra de ovennævnte adresser svineproduktion med [hvor mange?] produktionssøer.

_______________________
Købers underskrift
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