
FleXskrald      Samarbejdsaftale, genanvendelige fraktioner 

 

Dato:    Dato: 

 

__________________________  ___________________________  

  

For FleXskrald                          Kundens underskrift og evt. stempel

Navn/virksomhed: 
 
 
Adresse: 
 
 
Postnr.:                                 By: 

Kundenummer: 

Telefon: 

E-mail: 

CVR-nr.: 

Kontaktperson: 
 
Telefon: 

E-mail: 

Kontaktperson ved FleXskrald: 

 

Telefon: 

E-mail: 

Evt. anden tømningsadresse end ovenstående 

1. 

2. 
 

3. 
 

Fraktioner/affaldstyper Tømningsfrekvens  Ønsket ugedag(e) for tømning 

 (skriv ”fri” hvis ligegyldigt) 

A Pap              x pr. uge   

B Plastik             x pr. uge   

C Pap og Plastik             x pr. uge   

D Papir             x pr. uge   

    

    

    

Pris pr. måned (excl. moms) 

 1 x pr. uge 200 kr.-  

 2 x pr. uge 400 kr.-  

 Tømning ved tilkald 
(for kunder tilmeldt 
fast afhentning) 

50 kr. -  

    

    

Aftalen træder i kraft med 
virkning fra: 

Øvrige aftaler/bemærkninger: 



Salgs- og leveringsbetingelser 

 

1.     Anvendelse  

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder 

anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale 

mellem parterne. 

2.     Kørsel, affaldshåndtering og videre håndtering 

2.1 Kørsel foretages på faste tømningsdage eller efter bestilling 

fra kunden. Bestilt kørsel vil finde sted på førstkommende 

tidspunkt, hvor køretøjerne fra FleXskrald er i det pågældende 

område. I områder, hvor FleXskrald kommer dagligt, vil 

tømning finde sted inden for ca. 24 timer fra modtaget 

bestilling på hverdage. 

2.2 Affaldet/genbrugsmaterialerne køres til et affaldshåndterings-

/behandlingssted, hvor aflevering lovligt kan ske. 

2.3  Det er kundens ansvar, at affald/genbrugsmaterialer, som 

FleXskrald afhenter, overholder de krav til materialeart og 

dimensioner, som affaldshåndterings-/behandlingsstedet 

kræver. Afvises affald/genbrugsmaterialer af 

affaldshåndterings-/behandlingsstedet, tages forbehold for 

tilbagelevering af affald/genbrugsmaterialer til kunden. Skyldes 

afvisningen forhold, som kunden bærer ansvaret for, herunder 

fejlsortering, skal kunden betale de med tilbageleveringen 

forbundne omkostninger og gebyrer. 

2.4  Kunden er forpligtet til enten at lukke FleXskrald ind via 

hoveddøren eller stille affaldet/genbrugsmaterialerne ved 

baggården, således at det er muligt at komme til. Altså skal 

der være ryddet for såvel parkerede og henstillede genstande, 

som for sne. m.v. 

3.     Priser og betaling 

3.1 FleXskralds priser er fastsat ud fra abonnement og inden for 

normal arbejdstid. Der køres ikke lørdag/søndag, på 

helligdage eller på hverdage udenfor normal arbejdstid.  

3.2  Kundes betaling sker via NETS betalingsservice eller faktura til 

Huset Venture Nordjylland. Betaling falder 20 dage fra 

fakturadato. Efter forfald beregnes morarenter i henhold til 

renteloven. Ved fremsendelse af betalingspåmindelse 

opkræves et rykkergebyr. 

3.3  Hver faktura pålægges de til enhver tid gældende 

administrations- og håndteringsgebyrer fra NETS. 

3.4  Betaling for kørsel ud over det aftalte abonnement bliver 

markeret særskilt på fakturaen. 

4.     Affaldets dimensioner og karakter 

4.1  Kunden er ansvarlig for affaldets sammensætning samt for, at 

affaldet og de genanvendelige materialer er sorteret i 

overensstemmelse med de krav som affaldshåndterings-

/behandlingsstedet samt Aalborg kommunes regulativ 

fastsætter. 

4.2  Kunden erklærer at være bekendt med at overholde den til 

enhver tid gældende miljølovgivning vedrørende 

affaldshåndtering og -sortering. 

5.     Ansvar  

5.1  FleXskrald har ansvaret for opfyldelse af offentligretslige regler 

om transport og håndtering af genbrugsmaterialer. Dette 

gælder dog kun, såfremt kunden ikke har fejldeklareret 

affaldet/genbrugs-materialerne. 

5.2  FleXskrald/Huset Venture Nordjyllands erstatningsansvar for 

skade på person eller ejendom, pådraget i forbindelse med 

transport og håndtering af genanvendelige materialer, er 

begrænset til max. 2 millioner kr. pr. skade (herunder en serie 

af skader). FleXskrald fraskriver sig ansvar for driftstab eller 

andre følgeskader, som opstår på grund af ansvarspådragne 

handlinger eller undladelser.  

5.3 FleXskrald erstatter bortkomne nøgler udleveret til porte, m.m. 

Omstilling af låsesystemer erstattes ikke. 

5.4 I intet tilfælde er FleXskrald ansvarlig for driftstab, tabt 

fortjeneste, tidstab eller andre økonomiske konsekvenstab. De 

nævnte begrænsninger i FleXskralds ansvar gælder ikke, hvis 

FleXskrald har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. I den 

udstrækning FleXskrald måtte blive pålagt produktansvar over 

for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde FleXskrald 

skadesløs i samme omfang, som FleXskralds ansvar er 

begrænset efter det ovenfor anførte. lejeren/køberen er pligtig 

til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler 

produktansvarssagen mod FleXskrald.  

6.     Force majeure 

6.1   Såfremt FleXskrald, på grund af fx krig eller andre uroligheder, 

brand, forsyningsvanskeligheder, arbejdskonflikter hos 

FleXskrald eller FleXskralds leverandører, klimatiske 

vanskeligheder samt forhold, der i øvrigt falder ind under force 

majeure, forhindres i at udføre aftalte forpligtelser, fritager 

disse forhold FleXskrald for erstatningspligt over for kunden. 

7.     Opsigelse 

7.1 Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 1 måneds 

varsel til udgangen af en måned.  

8.    Projektophør 

8.1 FleXskrald er et 3-årigt EU-støttet projekt, som afvikles i år 

2019-2021. Vilkårene i den indgåede samarbejdsaftale 

dækker dermed alene projektperioden. I projektperioden 

arbejdes på en forankring af den tilbudte service, med henblik 

på at kunder også vil kunne få afhentet affald på lignende 

vilkår efter projektets udløb. 

9.    Reklamation 

9.1 Enhver reklamation skal være specificeret og fremsættes 

skriftligt således, at den er FleXskrald i hænde senest 8 dage 

efter udførelse af kørsel/afhentning.  


