TRANSPORT
Avlerkonto nr.: ____________
Undertegnede
Navn:
Bopæl:
meddeler herved
(transporthavers navn)

(reg.nr./kontonr. i bank/sparekasse)

(adresse)
(e-mail + KF konto nr – hvis transporthaver har et)
skadesløs transport på
1) et beløb stort kr.
Bemærk venligst! Hvis transportens valuta afviger fra din kontos valuta, fastsættes kursen på betalingsdagen.
eller
2) løbende transport uden nærmere beløbsangivelse (skriv venligst "løbende transport" i beløbsfeltet).
Denne transport vil være gældende, indtil den skriftligt aflyses af transporthaveren. Transporten omfatter de forskud såvel som afregningsbeløb, der kommer til udbetaling fra Kopenhagen Fur, for skind jeg har indleveret/indleverer til salg på Kopenhagen Fur i
henhold til Kopenhagen Fur salgsbetingelser.
Ved afregningsbeløb forstås salgsprovenuet af skindene (incl. moms) efter fradrag:
af salgsafgifter, forskud (incl. moms) tillige med renter heraf.
af kontingent, kursus- og udstillingsafgifter til landsdels- og lokalforeninger under Dansk Pelsdyravlerforening.
af udgifter til pelsning på pelserier og indleveringscentraler, dyrlægeregninger i forbindelse med vaccination, plasmacytosetest på
Kopenhagen Diagnostik og inseminering af ræve, for så vidt disse udgifter er eller vil blive afholdt af Kopenhagen Fur på mine
vegne eller efter aftale med mig.
af betaling for produkter eller serviceydelser indkøbt hos Dansk Pelsdyravlerforening/Kopenhagen Fur og i øvrigt ethvert
tilgodehavende, Kopenhagen Fur måtte have eller få hos mig, herunder renter.
Indtil denne transport er opfyldt, forpligter jeg mig til at indlevere mine skind til salg på Kopenhagen Fur. Det bemærkes, at
indleverede skind ikke kan kræves tilbageleveret, og at Kopenhagen Fur ikke påtager sig at holde skindene individualiserede, og
jeg har derfor alene krav på salgsprovenuet af de indleverede skind.
Under henvisning til, at der mellem Kopenhagen Fur og undertegnede pelsdyravler er indgået aftale om ydelse af forskud på
salgsprovenu (hvalpeforskud eller skindforskud) mod levering af skind til Kopenhagen Fur, bekræfter transporthaver følgende:
Vi accepterer herved, at vores nuværende eller eventuelt kommende virksomhedspant eller fordringspant i ovenstående avlers
aktiver til enhver tid respekterer Kopenhagen Furs tilgodehavende – af hvad art tænkes kan – hos avleren, ligesom vi respekterer
avlerens forpligtelse til at indlevere sine skind til salg på Kopenhagen Fur. Vi forpligter os samtidig til at indfri Kopenhagen Furs
tilgodehavende hos avleren, alt under forudsætning af at bankens provenu ved realisation af bankens virksomhedspant eller
fordringspant er tilstrækkeligt til at dække Kopenhagen Furs tilgodehavende.
Nærværende transport tilstilles Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup, til notering på ovennævnte avlerkonto nr.

______________ _____________________
(sted)
(dato dd/mm/yyyy)

____________________________________
(forpligtende underskrift) Transportgiver

______________ _____________________
(sted)
(dato dd/mm/yyyy)

____________________________________
(forpligtende underskrift) Transporthaver

Udfyldes af KF: Foranstående transport er noteret pr. ................................................ på avlerkonto nr. ______________
Glostrup, den ............................................
Kopenhagen Fur
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