Salgsbetingelser for ScanField ApS
Nedenstående bestemmelser gælder for behandling af forurenet jord og andet materiale på ScanField
ApS´s anlæg Junckersvej 10, 4600 Køge.
1. AFTALEINDGÅELSE:
1.1 ScanField afgiver på begæring af kunden skriftligt tilbud på modtagelse af forurenet jord
og/eller andet forurenet materiale som skal karteres eller sorteres.
1.2 Kunden fremsender rapporter og excel ark hvor resultaterne af prøverne fremgår.
1.3 Aftalen anses for gældende ved at kunde benytter fremsendte køresedler, eller en fremsendt
ordrebekræftelse.
1.4 Uanset indholdet i de modtagne rapporter, er det alene de i tilbuddet tilbudte forureningstyper
som ScanField er forpligtiget til at modtage, og i den konsistens som er beskrevet.
1.5 Såfremt at forureningsgraden er afvigende for de fremsendte rapporter, eller konsistensen er
afvigende, er ScanField berettiget til merbetaling. Alternativt kan kunden vælge at afhente det
aflæssede igen, dog mod at betale ScanField for deres udgifter.
2. KRAV TIL MATERIALETS BESKAFFENHED
2.1 Jord og andet materiale må ikke indeholde fremmedlegemer, som f.eks. murbrokker, metal,
asfalt, træ, rødder eller andet, medmindre der er lavet aftale herom.
2.2 Jorden skal være tør og stabelbar.
2.3 Såfremt ovennævnte krav ikke er opfyldt, kan Scanfield nægte at modtage leverancen og/eller
opkræve herfor, herunder tillæg.
3. MODTAGELSE OG KONTROL
3.1 Ved levering til anlægget skal chauffør altid have udfyldt kvitteret køreseddel med, som skal
fremvises til ScanField personale.
3.2 Chaufføren skal ankomme via Gate 1 til Køge Havn og foretage indvejning på vægt lige indenfor
port. Dette sker ved at chauffør kører sit kort udstedt af ScanField til det pågældende køretøj
igennem scanner og trykker ScanField´s referencenummer som står på køreseddel.
Efter aflæsning hos ScanField skal chauffør igen veje på vægt, og samme procedure følges
hvorved vejebon udskrives. Det er denne vejebon, som danner grundlag for fakturering.
3.3 Udgifter forbundet med ventetid på ScanField´s plads, herunder til vejning, prøveudtagning,
kontrol og aflæsning/læsning er ScanField uvedkommende.
3.4 Efter aflæsning udtager ScanField prøver med henblik på kontrol af det leverede. Såfremt det
viser sig at forurening ikke kan afhjælpes eller den konstaterede forurening ikke er lig med den i
tilbuddet/ kontrakten, kan Scanfield nægte at modtage og bearbejde leverancen. ScanField kan
i så fald kræve afhentning. Udgifter hertil betales af kunden.
3.5 Iht. gældende love og regler rapporterer ScanField den modtagne mængde, art, m.v., til
offentlig myndighed. Tillige disponerer ScanField den modtagne jord iht. til gældende love og
regler.
3.6 Det er kundens ansvar at kontrollere, om jorden må transporteres til ScanField´s plads, og
under hvilke omstændigheder. Udover det er kunden ansvarlig for at oplyse om
jordforureningsforhold, blandt andet følgende, men ikke begrænset til, kendt forurening (diffus
/ punktkilde), kortlægning og eventuel mistanke om forurening.
4. KREDITFORSIKRING
4.1 Alle kunder kreditforsikres uden undtagelse. Såfremt dette ikke er muligt må der stilles anden
tilsvarende garanti, inden tilkørsel kan foretages til ScanField´s modtageplads.

