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Veiledning: Les hele skjemaet først. Kryss av og fyll
ut det som faller naturlig, og føy til etter ønske.
Kontakt rådgiver ved behov for bistand.

Avtale om kjøp av halmballer
1 Selger

org.nr
adresse

tlf

postnr./-sted

epost

2 Kjøper

org.nr
adresse

tlf

postnr./-sted

epost

3 Avtalen gjelder kjøp av halmballer:
Type halm
Antall
Vekt, kg
Tørrhalm

type ball/bunt

areal som skal
vekst
presses, daa (kornslag e.l.) merknad

Ammoniakkbehandla

Ureabehandla
Grønnfôr
Tillegg eller forbehold om halmen:

4 Transport
Transporten organiseres av
selger

Halmballene er lagret ved
følgende adresse(r):

kjøper

Halmballene skal være fjernet fra jordet innen

[dato]

Selger er behjelpelig med opplasting

Halmballene skal være levert til kjøper innen

[dato]

Tillegg eller forbehold om transporten:

5 Oppgjør

(alle priser er eks. mva)

Prisen for halmen:

øre eks. mva pr. kg presset tørr halm, med følgende vektgrunnlag:

Et representativt utvalg av de pressede ballene veies og antall
baller telles.

Selger informerer kjøper om vekt. Selger sender faktura.

Ved bortkjøring skal lasset veies

Oppgjøret betales slik
det skal innen

Vekt summert av lastertraktor benyttes
Dokumentasjon på veiing vedlegges

[dato]

betales et forskudd på kr

Faktura har 21 dagers forfall, men ikke senere enn
kroner

Tillegg:

Pr kg Pr ball

Alternativt: Totalpris pr. kg, inkludert alt, fritt levert på kjøpers adresse

Kostnader til pressing/pakking

øre pr. kg

Ammoniakkbehandling

Tillegg eller forbehold om oppgjøret:

Ureabehandling
Opplasting
Transport

6 Erklæringer og vilkår
For behandlet halm/grønnfôr: Det er tatt fôrprøver som forelegges kjøper, og det garanteres at fôrprøvene er fra levert parti.
Selger erklærer at arealene og halmen er fri for floghavre (jamfør forskrifter)
Selger erklærer at arealene og halmen er fri for hønsehirse (verdens 3. verste ugras)
Hvis værmeldinga ved tresking tilsier at det ikke vil være høvelig vær for halmberging innen rimelig tid, fristilles selger fra denne kontrakten.
Dette skal avklares før treskinga starter.
Halmballene blir plassert ved veg som er tilgjengelig for oppgitt transportkjøretøy, og slik at lasting kan foregå rasjonelt.
Halmballene skal losses ved veg som er tilgjengelig for oppgitt transportkjøretøy, og slik at lossing kan foregå rasjonelt.
x Partene oppbevarer hvert sitt eksemplar av denne avtalen.
Andre vilkår

7 Tvist
Tvist eller tvil om hvordan denne avtalen skal forstås blir først forsøkt ved å kontakte rådgiver i NLR, Tine, Nortura eller annen tredjepart som
partene blir enige om. Hvis dette ikke fører fram, oppnevner hver av partene en representant, og disse to oppnevner en tredje som leder av
nemnda. Disse tre avgjør tvisten og fordeler kostnaden ved tvisteløsningen.
8 Andre forhold

9 Signaturer
sted - dato

sted - dato

Selger

Kjøper
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