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Handels- og leveringsbetingelser
Tilbud / Reservation / Ordre
Ordre noteres under forbehold for vellykket kultur og enhver form for force majeure, der hindrer os i at fuldføre ordrerne i fuldt omfang og til rette tidspunkt. Ordre afgivet til levering ’Efter nærmere ordre’ (ENO) sendes først når de hjemkaldes af kunden. Reservationer til senere levering modtages gerne. Forårsreservationer skal hjemtages senest d. 1.
maj hvorefter der må påregnes tillæg for opbevaring, medmindre andet er aftalt. Annullering af reservationer/
ordrer kan kun ske mod dokumentation af forhold, der skyldes force majeure hos køber. Uden dokumentation vil ordrer
henføres som tab på købers regning.
Leveringsbetingelser
Bestillinger skal ske senest kl. 12.00 dagen før afsendelse, vi tager dog forbehold ved store antal klumpplanter og ved
stor travlhed.
Priser
Alle priser er ekskl. moms, men inkl. eventuelle licensaftaler.
Ved levering af mindre end 5 stk. af hver sort, hvor prisen er under 100,00 kr., beregnes et pristillæg på 25%.
Betaling
Betaling er beregnet netto kontant, og mindre beløb tages altid i efterkrav, dog kan os bekendte solide kunder indrømmes 30 dage netto kontant el. inden 8 dage - 1,5 % rabat. Efter forfald tillægges rente 1,8 % pr. påbegyndt måned
Etikettering
Alle planter kan efter ønske forsynes med en hvid sløjfeetiket med dansk navn, farvebillede og kort plantebeskrivelse.
Desuden er der på etiketten til plantepaspligtige planter påtrykt de påkrævede oplysninger.
Etiketter medsendes til kr. 1,25 pr. stk. Påsætning udføres til kr. 3,25 pr. stk., inklusiv etiketten.
Udsalgspriser kan påtrykkes etiketterne. De ønskede udsalgspriser kan enten:
1. Automatisk prisberegnes efter en fastsat faktor. Individuelle afrundinger, f.eks. 49,95 eller 49,00
2. Udveksles via et Excel regneark med vejledende udsalgspriser, som tilrettes og returneres
3. Tastes og lagres direkte ved online bestilling på www.nygaardsplanteskole.dk
Såfremt der ikke er aftalt en fast prisfaktor og afrunding, skal den ønskede udsalgspris altid oplyses ved ordreafgivelse. Udsalgspriserne kan også sendes efter ordreafgivelse, men i så fald påregnes der et ekspeditionsgebyr på 0,50 kr.
pr. etikette. Det er altid kundens ansvar at sikre, at udsalgspriserne er fremme inden kl. 10.00 på afsendelsesdagen.
Er udsalgspriserne ikke fremme i tide, sendes ordren uden evt. rettelser.
Stregkoder påtrykkes med enten DPF-stregkode eller med Nygaards Planteskoles egen stregkode. Kontakt planteskolen for yderligere informationer herom. Hvis der er afvigelser fra den vanlige aftale på den enkelte ordre, skal kunden gøre opmærksom herpå ved ordreafgivelse.
A5 skilte
Til alle medlemmer af Florainfo kan vi tilbyde at levere A5 skilte såfremt det pågældende billede forefindes i Florainfos
billeddatabase. Prisen er 20,- kr./stk. skiltene kan enten leveres trykt på vandfast materiale, eller trykt på almindeligt
papir og derefter lamineret. I højsæsonen må der forventes leveringstid.
Billeder til markedsføring
Billeder af planter købt hos Nygaards Planteskole kan lånes i det omfang vi har dem. Der indgås en årlig kontrakt for
brugen af billederne. Kontakt planteskolen for ydereligere information.
Reklamationer
Reklamationer skal fremsættes inden 8 dage efter varens modtagelse for at kunne tages til følge.
Berettigede reklamationer modtages med tak og rimelig erstatning ydes indtil faktura værdi.
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