Särskilda villkor för varuleveranser på returstativ från Semco-gruppen
incl. Finiglas Veredelungs GmbH och Semco Glasdesign GmbH & Co. KG
1. Återlämnande av returstativ
(1) Dessa villkor har företräde framför bestämmelserna i våra Allmänna
affärsvillkor, när vi levererar varan till kunden genom att använda
returstativ. Kunden är skyldig att utan dröjsmål ställa de oskadade
returstativen till vårt förfogande enligt dessa villkor.
(2) Försäljaren kan leverera varan till kunden på inom handeln brukliga
returstativ (nedan kallade ”returstativ”). Returstativen förblir försäljarens
egendom och skall utan dröjsmål återlämnas till denne i oskadat skick.
(3) Administrationen i samband med returstativen åligger uteslutande
Gestellpool Europe GmbH & Co. KG, Vahrenwalderstr. 269a, 30179
Hannover (företaget registrerat vid Amtsgericht Hannover,
handelsregisternummer HRA 201200).
p
2. Meddelande om hämtning
(1) Kunden är skyldig att utan dröjsmål tömma returstativen.
Kunden skall utan dröjsmål informera det företag som anges under 3
stycket 1 punkten om att returstativen har tömts och att de är färdiga
att hämtas (meddelande om hämtning).
(2) Ett meddelande om hämtning kan göras via företaget Gestellpool
Europe GmbH & Co. KG:s webbinterface under adressen
www.gestellpool.com, på telefon nummer +49/511/65511444, per fax
nummer +49/511/65511499, liksom per e-post under adressen
freimelden@gestellpool.com.
(3) Kunden är skyldig att skydda returstativen mot skador och
försvinnande fram till hämtningen. Denna skyldighet gäller inte längre
när returstativen efter meddelande om hämtning enligt 2 och 3 stycket 2
punkten inte har hämtats inom 21 dagar fastän returstativen verkligen är
tomma och kan hämtas.
3. Dröjsmål
(1) Kunden kommer, utan att någon påminnelse krävs, i dröjsmål med sin
återlämningsskyldighet när han inte har lämnat tillbaka de returstativ
som lånats ut till honom inom 56 kalenderdagar efter erhållande eller
när han inte har lämnat något meddelande om hämtning inom 56
kalenderdagar efter erhållande.
(2) Har kunden undantagsvis erhållit varan av försäljaren redan före
avtalat leveransdatum, beräknas tidsfristen enligt 1 stycket först från och
med den dag som gäller som avtalat leveransdatum.
(3) Dröjsmålet upphör redan i samband med meddelandet om hämtning
när returstativen verkligen är tomma och kan hämtas vid tidpunkten för
meddelandet om hämtning.
4. Hämtning
Försäljaren hämtar antingen stativen själv eller låter hämta dem genom
en befullmäktigad tredje man.
5. Avgifter
(1) Är kunden ett företag, en offentligrättslig juridisk person eller en
särskild offentligrättslig fond gäller nedanstående avgifter. För andra
kunder äger dessa bestämmelser ingen tillämpning.
Avgifterna som anges i 2 stycket 5 punkten tas ut för leveranser från och
med den 1 maj 2012.
(2)
Kommer
kunden
i
dröjsmål
med
att
återlämna
returstativen/returstativet enligt 1 punkten och 3 punkten har han
ådragit sig skyldigheten att erlägga avgifter (339 § och följande
Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, (den tyska civilrättsliga lagboken)). För
varje påbörjad kalendervecka för dröjsmålet har kunden ådragit sig
skyldigheten att erlägga en avgift uppgående till 15,00 EUR. Det totala
beloppet för avgifter framgår av 6 punkten.
(3) Försvinner ett returstativ hos
uppfyllda åtaganden (339, 340 §§
erlägga en avgift uppgående till det
punkten. Denna bestämmelse gäller

försvinnandet inte längre var skyldig att skydda returstativen mot
försvinnande enligt 3 stycket 2 punkten. Rätten att utöver avgiften göra
anspråk gällande på grund av skada utesluts därigenom inte (2 stycket
340 § mening 2 BGB).
(4) Skadar en kund ett returstativ har han ådragit sig skyldigheten att
som skadestånd (339, 341 §§ BGB) erlägga ett belopp uppgående till
50,00 EUR. Ett totalskadat returstativ beräknas med det maximala
beloppet för stativet. Detta framgår av 6 punkten. En totalskada innebär
att det föreligger akut risk för att det glas som skall transporteras inte
längre kan transporteras på ett felfritt sätt på grund av skadan på
transportstativet.
(5) Vid meddelanden om hämtning från en ort som avviker från den
ursprungliga leveransorten har det företag som nämns i 3 stycket 1
punkten rätt att ta ut logistikkostnader.
(6) Försäljaren upplyser härmed kunden om att han har överlåtit samtliga
fordringar med anledning av ovan nämnda bestämmelser på Gestellpool
Europe GmbH & Co. KG, Vahrenwalderstr. 269a, 30179 Hannover.
(7) Om ett felaktigt meddelande om hämtning av stativ har gjorts (stativ
inte transportsäkra, inte tillgängliga eller inte på den angivna adressen)
fortsätter hyrestiden att löpa från leveransdatum. Leverantören har
dessutom rätt att ta ut logistikkostnader.
6. Priser
De maximala beloppen per stativ framgår av följande:
•
Stativ ”A-litet”, ”L-litet”, ”Rullvagn” och ”Övriga stativ” = 250,00
EUR
•
Stativ ”A-medelstort” och ”L-medelstort” = 350,00 EUR
•
Stativ ”A-stort” och ”L-stort” = 450,00 EUR
•
Stativ ”A-extrastort” och ”L-extrastort” = 550,00 EUR
7. Inkassering av avgifterna
Endast Gestellpool Europe GmbH & Co. KG och inte försäljaren är ägare
till fordringarna som uppkommer med anledning av de avgifter som
avses i 5 punkten. Inkassering av avgifterna sker uteslutande via
Gestellpool Europe GmbH & Co. KG. Försäljaren har inget inflytande över
detta.
8. Skriftform
Föreliggande avtal återger fullständigt alla bestämmelser. Inga
tilläggsbestämmelser har avtalats. Ändringar av och kompletteringar till
detta avtal kräver skriftform för att de skall gälla. Detta gäller även för en
ändring av själva kravet på skriftform.
9. Ogiltighetsbestämmelser
Skulle enskilda klausuler i dessa Allmänna affärsvillkor vara helt eller
delvis ogiltiga eller ofullständiga, påverkas inte giltigheten hos de övriga
klausulerna, respektive de övriga delarna av sådana klausuler.
10. Dataskyddsförklaring
Försäljaren lämnar ut kundens namn och adress till Gestellpool Europe
GmbH & Co. KG. Gestellpool Europe GmbH & Co. KG har rätt att spara
och bearbeta dessa uppgifter. Uppgifterna får endast insamlas, sparas,
bearbetas och lämnas ut för att genomföra detta avtal, för
administration av stativen och för inkassering av avtalsviten. All annan
användning av uppgifterna, i synnerhet för reklamändamål, är otillåten.
Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t ex vid kommunikation per
e-post) inte är helt säker. Det är inte möjligt att helt skydda uppgifterna
mot obehörig åtkomst.
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