
Kungliga handelsförbundet för blomsterlökar och plantskoleprodukter (Anthos) 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR  

 

1.1. Dessa villkor gäller endast för avtal varvid en av parterna, vid det tillfälle då avtalet ingås, är 

medlem av Anthos. Dessutom betraktas även andra bolag som direkt eller indirekt är 

anslutna till ett företag som är medlem av Anthos (till exempel syster-, dotter- eller 

moderbolag till medlemmen) som medlemmar inom ramen för dessa allmänna villkor.  

1.2. Om man i ett avtal hänvisar till dessa villkor, och endast icke-medlemmar berörs av avtalet, 

skall nedan nämnda villkor inte tillämpas. 

1.3. Om man i ett avtal hänvisar till dessa villkor, trots att ingen av parterna är medlemmar av 

Anthos, innebär det dessutom att man handlar i strid med gällande lag och upphovsrätt. 

 

2. All försäljning och fakturering sker i Euro. Varorna levereras från säljarens hemort och 

befordras för köparens räkning och risk. 

 

3. Betalningsort är säljarens hemort. Detta gäller även om betalning sker per växel. 

Inkassokostnader debiteras icke, om växeln inlöses vid första förevisandet. 

 

4. Köparen ombesörjer själv transport, spedition och assurans, såvida icke annorlunda 

skriftligen överenskommits. 

 

5. Emballage debiteras till självkostnadspris. Emballagekostnaderna uttages medelst efterkrav 

tillsammans med eventuellt förskotterade frakt-, speditions- och assuranskostnader. 

 

6. Varor levererade efter den 15 juli och före den 1 december förfaller till betalning 

nästföljande 1 januari. Varor levererade efter den 1 december och före den 15 juli förfaller 

till betalning 30 dagar efter fakturans datum. Torrlök och programmerade blomsterlökar (= 

lökar från föregående års skörd) förfaller alltid till betalning 30 dagar efter fakturadatum. 

Därest fakturabeloppet icke betalas på förfallodagen, är köparen skyldig att gottgöra en 

dröjsmålsränta med 12% per år. Vid betalning före förfallodagen beviljas ¾ % per hel 

månad. Vid betalningsinställelse, ackord, konkurs eller då varorna, förfallna till betalning 

den 1 januari, ej är betalda den 15 april, bortfaller alla avtalade rabatter och eventuella 

ersättningar. Detsamma gäller för alla betalningsdatum, som är överdragna med 3 ½ månad 

eller mer. 

 

7. Säljaren är icke ansvarig för blomnings- och drivnings- resultat. 

 

8. Om plantan/blomsterlökar innehåller latenta infektioner, räknas detta som en brist som 

försäljaren inte kan hållas ansvarig för, såvida inte köparen kan bevisa att a) grov 

vårdslöshet från försäljarens sida har lett till dessa latenta infektioner, eller b) säljaren kände 

till dessa latenta infektioner innan köpet, men trots detta inte informerade köparen om det. 

 

9. Reklamationer skall, för att avseende skall kunna fästas vid dem, ske inom 14 dagar efter 

varans ankomst till bestämmelseorten. Undantag göres för reklamationer beträffande sortens 

äkthet, då början av blomningstiden skall gälla som reklamationstid. Som storlek gäller 

måttet i Holland vid sortering inom en vecka efter upptagningen.Om anledning till 

reklamation finnes vid framkomsten, skall besiktning omedelbart utföras av två ojäviga, 

sakkunniga personer, t.ex. TRF’s besiktningsmän, som snarast möjligt skall upprätta 

besiktningsinstrument, sanningsenligt och undertecknat av dem. Säljaren skall omedelbart 

informeras om inspektionen och ges möjlighet att sända en representant. 

Ersättning lämnas icke till högre belopp än de ifrågavarande varornas fakturavärde samt av 

köparen betalda emballage-, frakt- och speditionskostnader, samt utebliven handelsvinst 

motsvarande 10% av fakturavärdet.Undantag göres för icke sortäkta leveranser. I ett sådant 

fall har köparen rätt till en gottgörelse, som fastställes av en skiljenämnd. 

 

10. Om skörden genom frost eller av annan anledning helt eller delvis slagit fel, har säljaren rätt 



att helt eller delvis annullera en beställning utan någon skadeståndsskyldighet för honom. 

Denna rätt uppstår emellertid först sedan Anthos officiellt underrättat Trädgårdsnäringens 

Riksförbund om ett sådant misslyckande. Prisförhöjningar på varor i Holland berättigar icke 

till minskad leverans av beordrade varor. 

 

11. Om köparen vägrar en sändning utan giltig orsak, har säljaren rätt att till någon annan 

försälja denna, och då är köparen ansvarig för prisskillnaden samt alla andra tillkommande 

kostnader, dock högst fakturavärdet. 

 

12. Avlider köparen, äger dödsboet annulera ordern. Motsvarande gäller om rörelsen i sin helhet 

överlåtits på annan eller köparen drabbats av allvarlig - av läkare styrkt - sjukdom. Vill 

köparen i annat fall än som i första stycket sägs annullera beställningen, är han berättigad 

därtill. I sådant fall skall han dock ersätta säljarens skada med belopp motsvarande 40% av 

fakturavärdet för de varor som avses med uppsägningen. Annullering är gällande mot 

säljaren endast om den kommit honom tillhanda innan godset blivit avsänt. 

 

13. Vill säljaren frånträda köpet är han berättigad därtill. Säljaren skall i sådant fall ersätta 

köparen för dennes skada med belopp motsvarande 40% av fakturavärdet för de varor, som 

avses med uppsägningen.Uppsägning är gällande endast om köparen får del av säljarens 

meddelande härom senast en månad före avtalad leveranstid. För att uppsägning skall bli 

gällande, åligger det jämväl säljaren att inom tid som nyss sagts erlägga stadgat skadestånd. 

 

14. Säljaren äger rätt att annulera en order, om köparen ej minst en månad före avtalad 

leveranstid, fullgjort sina tidigare förfallna betalningsförpliktelser. Om köparen är på 

obestånd, äger säljaren vägra leverans om säkerhet, t.ex. bankgaranti, inte kan ställas.Om 

köparens kreditlimit ändrar sig på sådant sätt att Värdet på de varor eller tjänster som (ännu) 

ska levereras inte längre täcks av säljarens kreditförsäkring, har säljaren rätt att frånsäga sig 

vidare leveranser. 

 

15. På ordersedlarna skall leveranstid angivas. 

 

16. Varje tvist, som de kontrakterade parterna ej kan avgöra genom förlikning sinsemellan, skall 

avgöras genom skiljedomsförfarande i enlighet med bestämmelserna i den svenska lagen om 

skiljemän. Domen skall vara slutgiltig och bindande för båda parter. 

 

17. Köparen anses i och med undertecknandet av ordersedeln ha godkänt dessa 

försäljningsvillkor. Säljaren anses ha förbundit sig att verkställa leverans på samma villkor, 

därest han inte förbehållit sig att inom 14 dagar från beställningens mottagande skriftligen 

avböja leverans. 

 

18. I de fall som det framgår av den av säljaren hanterade katalogen eller genom av parterna 

träffat avtal att en sort åtnjuter odlingsrättsligt skydd, vilket anges genom omnämnande av R 

efter namnet på den ifrågavarande sorten, är köparen bunden av alla förpliktelser som hör 

till denna rätt.Överträdelse av denna bestämmelse leder till att köparen ställs ansvarig för all 

skada som därigenom uppstått för säljaren och för tredje person. 

 

19. Egendomsrätten för de av säljaren levererade varorna överlåts inte på köparen förrän fulls-

tändig betalning av alla av säljaren fakturerade belopp med eventuell ränta och kostnader 

skett. Överlämnande av check eller annat affärsdokument gäller i detta sammanhang inte 

som betalning. Säljaren har rätten att omedelbart återta de sålda varorna om köparen på 

något sätt underlåter att uppfylla sin betalningsförpliktelse. I detta fall är köparen förpliktad 

att ge säljaren tillträde till sitt område och till sina byggnader. 
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