Aftale om modtagelse af ren jord hos By & Havn
Jorden skal indvejes på Landvindingsprojekt Nordhavn, Nordsøvej 2, 2150 Nordhavn,
telefon: 72 62 39 50, E-mail: renjord@byoghavn.dk
Der skal medbringes en køreseddel.

Undertegnede indgår herved aftale om levering af ren jord i henhold til de betingelser, der er angivet på den
følgende side. Aftalen skal ses i sammenhæng med anvisningen fra Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse (jf. betingelsernes punkt 1).
Debitornr. (udfyldes af By & Havn):

Navn:
Adresse:
Post nr.:
By:
Attention:
Tlf.nr.:
E-mail:
CVR-nr.:
EAN-nr.:

Sted og dato

Sted og dato

________________________

________________________

Kunde – underskrift + stempel

By & Havn

Side 2

Betingelser for modtagelse af ren jord
Jorden skal indvejes på: Landvindingsprojekt Nordhavn, Nordsøvej 2, 2150 Nordhavn
Der skal medbringes en køreseddel.
1. Generelt
Den modtagne jord skal være anvist af Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse. By & Havn modtager ikke jord med brokker eller andre affaldstyper.
2. Åbningstider
Mandag til fredag:

kl. 06:30 – 18:00

Hvis der ønskes deponering uden for åbningstid, kan dette ske mod betaling. Kontakt By & Havn mindst 48
timer i forvejen. By & Havn kan ikke garantere, at det altid vil være muligt at komme af med jord uden for
normal åbningstid.
3. Levering og kontrol af ren jord
Ved levering af jord til By & Havn skal transportøren medbringe køresedlen. Ved ankomst vejes jorden ind.
Efter aflæsning vejes ud, og transportøren modtager vejeseddel som dokumentation for, at leveringen har
fundet sted.
For at sikre at modtagebetingelserne overholdes, tager By & Havn stikprøver af den leverede jord. By &
Havn kan afvise modtagelse, hvis jordens indhold ikke overholder depotets modtagebetingelser. Ved afvisning kontakter By & Havn anvisningsmyndigheden, og kunden bærer alle By & Havns ekstraomkostninger,
herunder analyse- og maskinomkostninger. Leveres der mere jord end aftalt, vil By & Havn kunne stoppe tilførslen, indtil aftale om modtagelse af mere jord er indgået. Ved indhold af affaldstyper forbeholder By &
Havn sig ret til at afvise jordlæsset.
4. Ansvar
By & Havn er ikke ansvarlig for leverandørs / debitors udgifter ved levering eller afhentning, herunder eventuel ventetid. By & Havn kan med en måneds varsel, som følge af mangel på deponeringskapacitet, annullere ordren. Ved force majeure, kan By & Havn uden varsel annullere ordren.
5. Priser pr. 1. maj 2015
Prisen for at aflevere ren jord er 65 kr. pr. ton (ex moms) ved levering af 0-10.000 ton. Ved levering af
10.000-50.000 ton er prisen 60 kr. pr. ton og ved levering af mere end 50.000 ton er prisen 55 kr. pr. ton.
Den aftalte mængde skal være leveret i løbet af et år fra indgåelse af aftalen. Når året er udløbet nulstilles
mængden.
6. Betalingsbetingelser
Rettidig betaling er senest 30 dage fra fakturadato. By & Havn kan til enhver tid kræve bankgaranti. By &
Havn kan lukke for jordmodtagelse ved manglende rettidig betaling.
For de første 10.000 ton leveret jord faktureres til den høje pris (jf. punkt 5). Rabatten modregnes ved levering af de næste 10-50.000 ton, og yderligere rabat modregnes ved levering ud over 50.000 ton.
By & Havn kan med 30 dages varsel ændre den aftalte pris.

