Særlige betingelser for varelevering med genbrugs-stativer fra Semcoglas-gruppen
inkl. Finiglas Veredelungs GmbH og Semco Glasdesign GmbH & Co. KG
1. Returnering af genbrugs-stativerne
(1) Disse betingelser gælder med prioritet før bestemmelserne i vores
Almindelige forretningsbetingelser, hvis vi ved leveringen af varen til
kunden bruger genbrugs-stativer. Kunden skal omgående stille os
genbrugs-stativerne ubeskadiget til rådighed i overensstemmelse med
disse betingelser.
(2) Sælgeren kan levere varen til køberen på almindelige genbrugs-stativer
(i det følgende betegnet som "genbrugs-stativer"). Genbrugs-stativerne
forbliver sælgerens ejendom, og de skal omgående returneres
ubeskadiget.

(4) Beskadiger en kunde et genbrugs-stativ, ifalder der ham som
erstatning (§§ 339, 341 i BGB) et beløb på 50,00 euro. En totalskade af et
genbrugs-stativ vil blive beregnet med det maksimalgebyr for stativet,
som findes under pkt. 6. Der foreligger en totalskade, hvis der er akut
risiko for, at det glas, som skal transporteres, ikke længere kan
transporteres uden mangler på grund af glastransportstativets
beskadigelse.
(5) Ved fri-meldinger på et sted, som afviger fra den oprindelige levering,
er det under pkt. 1 stk. 3 nævnte selskab berettiget til at kræve
logistikudgifter.

(3) Administrationen af genbrugs-stativerne påhviler alene Gestellpool
Europe GmbH & Co. KG, Vahrenwalderstr. 269a, D-30179 Hannover
(byretten i Hannover HRA 201200).

(6) Sælgeren meddeler hermed kunden, at han har afstået samtlige krav
fra ovennævnte bestemmelser til Gestellpool Europe GmbH & Co. KG,
Vahrenwalderstr. 269a, D-30179 Hannover.

2. Fri-melding
(1) Kunden er forpligtet til omgående at gøre genbrugs-stativerne frie.
Kunden skal omgående informere det selskab, som er angivet under pkt. 1
stk. 3, om, at han har gjort genbrugs-stativerne frie, og at de står parate
til afhentning (fri-melding).

(7) Er et stativ ved en fejltagelse meldt parat til afhentning (ikke
transportsikkert, ikke tilgængeligt eller ikke på den angivne adresse)
fortsætter lejeperioden fra udleveringsdatoen. Leverandøren er desuden
berettiget til at opkræve logistikudgifter.

(2) En fri-melding er mulig over web-interfacet fra Gestellpool Europe
GmbH & Co. KG på www.gestellpool.com, telefonisk under nummer
+49/511/65511444, pr. fax under +49/511/65511499 samt pr. e-mail
under freimelden@gestellpool.com.
(3) Indtil afhentningen er kunden forpligtet til at beskytte genbrugsstativerne mod beskadigelse og mod, at de forsvinder. Denne pligt
ophører, hvis genbrugs-stativerne efter en udført frimelding iht. pkt. 2 stk.
2 og 3 ikke bliver afhentet i løbet af 21 dage, selvom genbrugs-stativerne
virkelig er frie og kunne blive afhentet.
3. Mora
(1) Kunden kommer i mora med sin returneringspligt, hvis han ikke inden
for 56 kalenderdage efter modtagelsen har returneret de genbrugsstativer, han har fået lånt, eller ikke inden for 56 kalenderdage efter
modtagelsen har afgivet en fri-melding; dette kræver ingen påmindelse.
(2) Hvis kunden undtagelsesvist har modtaget varen af sælgeren allerede
inden den aftalte leveringstermin, beregnes fristen i henhold til stk. 1
først fra dagen for den aftalte leveringstermin.
(3) Mora ender allerede med fri-meldingen, hvis genbrugs-stativerne på
tidspunktet for fri-meldingen rent faktisk er frie og kan afhentes.
4. Afhentning
Sælger henter enten selv stativerne eller lader dem hente af en
autoriseret tredjemand.

6.
Priser
Maksimalbeløbene pr. stativ kan ses nedenfor:
• Stativ "A-lille", "L-lille", "Rullevogn" og "Andre stativer" = 250,00 EUR
• Stativ "A-middel", "L-middel" = 350,00 EUR
• Stativ "A-stor", "L-stor" = 450,00 EUR
• Stativ "A-overstørrelse", "L-overstørrelse" = 550,00 EUR
7. Inddragelse af gebyrerne
Det er udelukkende Gestellpool Europe GmbH & Co. KG og ikke sælgeren,
som er indehaver af de krav, som opstår pga. gebyrer iht. pkt. 5.
Inddragelsen af gebyrerne foregår udelukkende over Gestellpool Europe
GmbH & Co. KG. Sælgeren har ingen indflydelse herpå.
8. Skriftlig affattelse
Den foreliggende kontrakt gengiver alle aftaler fuldstændigt,
Der er ikke truffet supplerende aftaler. For ændringer og supplementer til
denne kontrakt kræves skriftlig affattelse, for at de kan blive gyldige. Også
ændringen af kravet om skriftlig affattelse kræver en skriftlig affattelse.
9.
Bestemmelse om ugyldighed
Skulle enkelte bestemmelser fra disse Almindelige forretningsbetingelser
helt eller delvist være ugyldige eller udvise huller, berører det ikke
gyldigheden af de øvrige bestemmelser eller de øvrige dele af sådanne
bestemmelser.
10. Databeskyttelseserklæring
Sælger videregiver kundens navn og adresse til Gestellpool Europe GmbH
& Co. KG. Gestellpool Europe GmbH & Co. KG er berettiget til at gemme
og behandle disse data. Disse data må kun indhentes, gemmes, behandles
og videregives med det formål at gennemføre denne kontrakt og til
administration af stativerne og inddragelse af konventionalbod. En anden
udnyttelse af dataene, især til reklameformål, er ikke tilladt.
Vi gør opmærksom på, at datatransferen via internet (f.eks. ved
kommunikation pr. e-mail) kan udvise sikkerhedshuller. En fuldstændig
beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjemand er ikke mulig.

5. Gebyrer
(1) Hvis kunden er en virksomhed, en juridisk person fra
offentlig ret eller det offentlige, gælder følgende gebyrer. Ved andre
kunder finder denne bestemmelse ikke anvendelse.
Gebyrerne fra pkt. 5. stk. 2 vil blive krævet for leveringer fra den
01.05.2012.
(2) Kommer kunden i mora med returneringen af genbrugsstativerne/genbrugs-stativet i henhold til pkt. 1 og pkt. 3, opstår der
gebyrer for ham (§§ 339 ff. i BGB [tysk civilret]). For hver påbegyndt
kalenderuge med mora opstår der et gebyr på 15,00 euro for kunden. De
samlede gebyrer kan ses under pkt. 6.
(3) Hvis et genbrugs-stativ bliver væk for en kunde, udvirker han herved et
gebyr over maksimalbeløbet
, som kan ses under § 6, på grund af manglende opfyldelse (§§ 339, 340 i
BGB), medmindre kunden på det tidspunkt, hvor stativet/stativerne
forsvandt iht. pkt. 2 stk. 3 ikke længere havde pligt til at beskytte
genbrugs-stativerne mod at forsvinde. Det er desuden ikke udelukket, at
der gøres et gebyr gældende udover skaden (§ 340 stk. 2 nr. 2 i BGB).
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