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Danish Crown tilbyder andelshavere finansiering af smågrise på særlige vilkår

Smågrise på købekontrakt:
•  Oprettes ved indsættelse.
•  Modregnes i afregning ved slagtning.
•  Rentesats: P. t. 4 % p.a.
•  Adm. gebyr 1 kr./gris
•   Mærkning foretages af kontraktsælger 

Betingelser:
• Danish Crown skal have gyldigt ejendomsforbehold
•  Der må ikke indsættes andre grise på CHR-nummer med kontraktfinansiering
•  Der udarbejdes E-kontrol, som skal tilgå Danish Crown
•  Der indgås rådgivningsaftale med Danish Crown Rådgivning
•  Kontraktgrise må ikke flyttes fra det CHR-nummer, som grisene er tilført i forbindelse med oprettelsen  

af kontraktfinansieringen uden forudgående aftale med Danish Crown Ejerservice
•  Danish Crown har til enhver tid uhindret adgang og mulighed for at tilse kontraktgrisene
•  Kontraktgrisene mærkes i overensstemmelse med Danish Crowns anvisning

Finansiering af smågrise

Yderligere oplysninger og aftale om eventuel finansiering sker ved henvendelse til  
Danish Crown Ejerservice, Kartotek og Finansiering, tlf. 8919 1921.
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1.1. Købesummen forrentes med den af Leverings-
selskabet Danish Crown AmbA (herefter benævnt 
Danish Crown) til enhver tid fastsatte offentlig-
gjorte rente (herefter benævnt kontraktrenten), 
fra leveringsdagen og til betaling sker med daglig 
renteberegning og -tilskrivning. Køberen gøres 
udtrykkeligt opmærksom på, at kontraktrenten 
er variabel, og at rentesatsændringer også vil have 
virkning for nærværende kontrakt. 
1.2. Gebyr for oprettelse af købekontrakt fastsæt-
tes af Danish Crown og beregnes på grundlag af det 
leverede antal kontraktgrise. Gebyr vil blive trukket 
i første afregning efter kontraktens indgåelse. Æn-
dringer i kontraktrentesats og gebyr for oprettelse 
af købekontrakt offentliggøres i DC Update.
1.3. Købesummen med tillæg af kontraktrenter 
m.v. betales, når de købte kontraktgrise leveres til 
slagtning hos Danish Crown, dog senest 4 måneder 
efter leveringsdagen. 
1.4. Danish Crown er berettiget til at modregne 
sit tilgodehavende, herunder købesummen tillagt 
kontraktrenter, gebyrer, udlæg, afholdte omkost-
ninger m.v. i henhold til denne kontrakt i enhver 
udbetaling fra Danish Crown til køber eller tredje-
mand på vegne af denne.
1.5. Enhver nedbringelse af mellemværendet an-
vendes først til dækning af kontraktrenter, gebyrer 
m.v. og dernæst til dækning af købesummen.

2.1. Køber erklærer at have modtaget de købte 
kontraktgrise samtidig med underskrift på denne 
kontrakt.
2.2. Ejendomsretten til de solgte kontraktgrise 
forbliver hos Danish Crown, indtil hele købesum-
men med tillæg af gebyr og kontraktrente og evt. 
andre forstrækninger til vikar, foder, dyrlæge m.v. 
samt andre uerlagte krav mod køber fra Danish 
Crown er uigenkaldelig betalt og modtaget af Da-
nish Crown. Ejendomsretten omfatter til enhver 
tid kontraktgrisene og det, der træder i stedet for 
de købte kontraktgrise, herunder forsikrings- og 
erstatningssummer og andre surrogater samt de-
res og dettes værditilvækst og afkast, herunder 
kontraktrenter, udbytter, lejeindtægter og ordi-
nære og ekstraordinære nedbringelser m.v..
2.3. Ved hel eller delvis indtræden i fast ejendom 
og løsøre meddeles Danish Crown fuldmagt til 
for købers regning at deltage i møder angående 
udlæg og auktion, og alene at træffe bindende 
beslutninger på købers vegne samt at modtage 
og kvittere for enhver ydelse, hvor forevisning af 
dette dokument er tilstrækkelig legitimation for 
Danish Crown som kreditor, også i forhold til 
tinglysningsmyndighederne.
2.4. Køber skal omgående give Danish Crown 
meddelelse om ethvert forhold, som har betyd-
ning for Danish Crown’s ejendomsforbehold.

3.1. Køber er forpligtet til: 
a) at holde de købte kontraktgrise brand- og tyveri- 
forsikrede for minimum købsprisen og skal på 

anfordring dokumentere, at forsikring er tegnet 
og præmien betalt ved forevisning af police og 
kvittering;
b) at holde de købte kontraktgrise i god og forsvar-
lig foderstand og stedse i kontraktperioden at op-
retholde den fulde besætning, med mindre andet 
er aftalt og afregnet;
c) at undlade at sælge, pantsætte eller i øvrigt dis-
ponere over de købte kontraktgrise på en sådan 
måde, at tredjemand opnår rettigheder over disse;
d) at give meddelelse til Danish Crown, hvis kø-
ber flytter eller på anden måde ændrer ejerstatus i 
forhold til bedriften;
e) ikke at flytte de købte grise, medmindre 
skriftlig godkendelse på forhånd er indhentet 
fra Danish Crown;
f) at give Danish Crown en kvartalsvis status-
opgørelse og efterfølgende rapport over besæt-
ningens størrelse på forlangende og en i hele 
kontraktperioden løbende adgang, evt. ved tred-
jemand udpeget af Danish Crown, til at besigtige 
de købte kontraktgrise;
g) at give Danish Crown meddelelse, hvis nogle af 
de købte kontraktgrise dør, og da kontant at ind-
betale værdien af de døde kontraktgrise udregnet 
efter gennemsnitskøbspris og/eller markeds-
salgsprisen, efter hvilken pris, der på dødstids-
punktet er højst;
h) ikke at have kontraktgrise fra tredjemand, her-
under andre slagterier, selskaber eller privatperso-
ner;
i) ikke at sammenblande de købte kontraktgrise 
med andre for lægmand forvekslelige grise og 
stedse i kontraktperioden at holde besætningen 
mærket efter Danish Crown’s anvisninger og
j) at opretholde og opfylde sit andelshaverforhold 
til Danish Crown.

4.1 På grund af den overhængende risiko for 
sammenblanding af kontraktgrise med ikke-kon-
traktgrise er køber ikke berettiget til at anvende 
Danish Crown's regler for splitleverancer, og kø-
ber giver tilsagn om i den fulde kontraktperiode 
ikke at tilmelde sig splitleverance-ordningen ved 
Danish Crown.

5.1. For de leverede kontraktgrise ydes alene den 
garanti producenten måtte give. Danish Crown 
påtager sig intet ansvar eller nogen risiko for de 
solgte kontraktgrise, hvorfor køber ikke på grund 
af mangler eller nogen andre driftsmæssige eller 
lignende tabspåførende forhold, herunder ind-
slæbning af smitte i købers besætning, kan gøre 
nogen misligholdelsesbeføjelse eller noget ansvar 
gældende mod Danish Crown.

6.1. Hvis køber ikke betaler købesummen og ge-
byr og kontraktrente som aftalt, hvis køber i øv-
rigt ikke overholder sine forpligtelser i henhold til 
nærværende salgsvilkår eller hvis køber på anden 
væsentlig måde misligholder sine forpligtelser 

som kontraktspart eller som andelshaver, herun-
der misligholder sin leveringspligt er hele mel-
lemværendet forfalden til øjeblikkelig betaling og 
Danish Crown har udover de sædvanlige beføjel-
ser tillige de i pkt. 6.3. - 6.5. nævnte beføjelser. 
6.2. Hvis køber standser sine betalinger, søger 
akkord, erklæres konkurs, afgiver insolvenser-
klæring, indleder gældssanering, såfremt købers 
dødsbo tages under behandling som offentligt 
gældsfragåelsesbo, købers ejendom og/eller 
bedrift tages til brugeligt pant eller lignende, er 
hele (rest)købesummen med tillæg af kontrak-
trenter, gebyrer og evt. omkostninger forfalden 
til betaling, medmindre et evt. bo uden ugrundet 
ophold meddeler Danish Crown at ville indtræde 
i kontrakten.
6.3. Betaler køber eller købers bo ikke det fulde 
mellemværende, er Danish Crown berettiget til på 
købers regning at bestille vikar-hjælp, foderstof, 
dyrlægebehandling, vand, el og andre lignen-
de fornødenheder med henblik på at forebygge 
vanrøgt og værditab for kontraktgrisene, at tage 
de solgte kontrakt-grise tilbage eller på anden 
måde, råde over disse som en ejer råder over sin 
ejendom, men uden i øvrigt at overtage drif-
ten af ejendommen eller tage bedriften og/eller 
hele ejendommen til brugeligt pant, efter Danish 
Crown’s eget valg, og i øvrigt efter realisering af 
værdierne at efteropkræve evt. resterende mel-
lemværende. Forpligtelser i forhold til det offent-
lige, herunder moms, told, skat og andre afgifter 
påhviler alene køber, uanset dennes økonomiske 
og/eller fysiske vanskeligheder.
6.4. Ejerråden, tilbagetagelse, hel eller delvis 
indtræden eller lignende fra Danish Crown’s side 
sker i mangel på aftale ved fogedens bistand, 
uden at forudgående sagsanlæg er nødvendigt. 
Denne kontrakt kan derfor tjene som grundlag 
for fuldbyrdelse overfor køber og evt. selvskyld-
nerkautionister for købers betalingsforpligtelse, 
jfr. Retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4 
og efter Danish Crown’s eget valg via umiddelbar 
fogedforretning, jfr. § 596 ff.
6.5. Danish Crown har frit valg mellem om kon-
traktgrise straks skal slagtes eller om de skal over-
føres til tredjemands bedrift til opfedning, og om 
salget skal ske ved auktion eller under hånden. 

7.1. Købers rettigheder ifølge denne kontrakt er 
uoverdragelige. Købesummen med tillæg af kon-
traktrenter m.v. forfalde derfor omgående til be-
taling, såfremt køber afhænder sin bedrift, med-
mindre anden aftale indgås med Danish Crown. 

8.1. Enhver tvist mellem køber og Danish Crown i 
anledning af denne aftale afgøres ifølge dansk lov 
og af byretten i Randers. 
8.2. Anmodning om tilbagetagelse af kontraktgri-
sene eller indtræden i henhold til kontrakten frem-
sættes overfor fogedretten på det sted, hvor kon-
traktgrisene opholder sig eller efter Danish Crown’s 
valg, ved købers hjemting/forretningssted.

Salgsvilkår (Kontraktgrise)


