Vidste De, at Danske Speditører kan assistere med:
-

Transportjuridisk rådgivning og forhandling.
Udarbejdelse af kontrakter.
Inkasso.
Advokatbistand og retssagsførelse som mandatar for medlemmerne.
Kaution i forbindelse med EU’s forsendelsesordning.
T-sagsbehandling under EU’s forsendelsesordning.
Telefoniske forespørgsler vedrørende transportjuridiske problemstillinger.
Undervisning i:
o Transportretlige emner.
o NSAB 2000.
o Incoterms 2000.
o Jura inden for vej, sø, luft og jernbane.
o Transportøkonomi.
o Tolduddannelsen m.m.

Checkliste

Lagerhotel

Danske Speditører blev etableret den 31. december 1909 og er brancheorganisation for ca. 200
medlemsvirksomheder med ca. 12.000 ansatte og en årlig bruttoomsætning på mere end DKK
22 mia.
Danske Speditørers hovedformål er som interesseorganisation at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder, organisationer og pressen på nationalt og internationalt plan.
Foreningen arbejder for udvikling af speditionserhvervet og sikrer erhvervet fornuftige konkurrencevilkår, hvilket blandt andet sker gennem information og uddannelsesvirksomhed.

Danske Speditører - børsen - 1217 københavn k
medlem af
Telefon 70 13 12 00 - e-mail: post@dasp.dk
www.dasp.dk

dok/ho sep04

Endvidere er Danske Speditører en del af HTS – Handel, Transport og Serviceerhvervenes
Interesseorganisation – hvor Danske Speditører udgør Transportjuridisk Afdeling. Herigennem
sikres en vidtfavnende mulighed for indﬂydelse på politiske beslutningsprocesser til gavn for
vore medlemmer.

Spedition - Transporterhvervets software

Checkliste til brug for kontraktsforhandling ved
indgåelse af lagerhotelaftale
Denne checkliste er udarbejdet med det mål at give Speditøren en oversigt over de generelle
punkter, der bør iagttages ved udarbejdelse af en lagerhotelaftale. Listen er således ment som det
praktiske værktøj, som kan medtages ved forhandlingsbordet. I tilknytning til denne korte liste er
udarbejdet en mere fyldestgørende beskrivelse af juridiske problemstillinger til de enkelte punkter,
som kan læses eller downloades på Danske Speditørers hjemmeside, www.dasp.dk.
Det er således meningen at Speditøren, før forhandlingerne med kunden påbegyndes, har sat sig
grundigt ind i den uddybende beskrivelse på hjemmesiden. Efterfølgende kan nærværende tjekliste
anvendes ved selve forhandlingen med kunden.
Checklisten er alene en skabelon, og det anbefales, at Speditøren, før bindende aftale med kunden indgås, kontakter Danske Speditørers Juridiske Afdeling.

Checkliste
1.

Hvem bærer risikoen for hændelige skader?

6.5. Manko
Der bør aftales en margin for tilladt manko.

6.6. Kontaktpersoner
Hvem kan kontaktes hos medkontrahenten i forbindelse med kontrakten? Hvem kan kunden kontakte i forbindelse

6.7. Mødestruktur
6.8. Priser og prisregulering
Priser for de enkelte services kan anføres i et bilag til aftalen. Prisregulering bør aftales på forhånd ud fra et indeks,

Forside

På forsiden angives som indledning, at der er tale om en lagerhotelopgave, samt angivelse af de involverede parter.

2.

6.4. Skader

6.9. Krav til elektroniske hjælpemidler

Præsentation af parterne

Her skal anføres parternes fulde ﬁrmanavne inkl. CVR-numre, adresse, telefon- og faxnumre.

6.10. Fakturering og betalingsbetingelser

3.

Krav til speciﬁkation i fakturering angives. Aftalt rente og rykkergebyr ved for sen eller manglende betaling kan gøres
højere end efter renteloven, som ellers ﬁnder anvendelse. Overvej om let fordærvelige varer kan gøre panteretten i

Eventuel hemmeligholdelsesklausul

Skal aftalen eller de oplysninger som udveksles ifølge aftalen være konﬁdentielle fremhæves dette.

4.

Deﬁnitioner

5.

Aftalegrundlag

angives, hvorledes aftalen påvirker eksisterende aftaler mellem parterne, fx at aftalen aﬂøser en tidligere aftale.

6.

Aftalens indhold

Pkt. 6.1 til 6.14 indeholder den nærmere deﬁnition af parternes rettigheder og forpligtelser.

6.11. Aftalens løbetid
Er aftalen tidsbegrænset eller skal den løbe til opsigelse? Hvordan kan aftalen opsiges?

6.12. Misligholdelse
Der kan aftales visse frister, indenfor hvilke medkontrahenten gives lejlighed til at bringe ellers misligholdende forhold

6.13. Lovvalg og værneting
Anvendelsen af dansk ret anbefales. Speditørens lokale domstol eller Sø- og Handelsretten i København bør vælges
som værneting. Aftaleteknisk kan værnetinget alternativt opsplittes, således at Speditøren gives adgang til at vælge

6.1. Lagerhotelopgaven

6.14. Udenlandske kunders repræsentation i Danmark

Her skal parternes forpligtelser angives så præcist som muligt. Oplistningen af de forskellige services og forudsætninger kan eventuelt angives i et bilag, hvortil der i givet fald skal henvises.

Er kunden ikke repræsenteret ved en ﬁlial i Danmark, bør der angives en dansk kontaktperson for kunden, hos hvem
stævning kan forkyndes. Forkyndelse i udlandet er særdeles omkostningstungt.

6.2. Speditørens Ansvar

7.

Aftalens indgåelse

hvor dette er muligt, aftales med kunden, således at kunden indestår for Speditørens ansvar. Hverken NSAB 2000

8.

Angivelse af bilag

6.3. Forsikringsforhold

Tydelig henvisning til bilag, hvis sådanne foreﬁndes. Bilag bør nummereres/navngives.

Det skal aftales, hvilken part, der sørger for forsikring. Vær opmærksom på eventuelt produktansvar, som bør afdæk-

For en mere fyldestgørende – men ikke udtømmende – vejledning til de nævnte kontraktpunkter henvises til

