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Modellerne fra Euro Pool System skal kunne cirkulere frit. For at sikre problemfri drift af 

poolen og forhindre misbrug af modeller fra Euro Pool System offentliggør Euro Pool System 

følgende generelle anvendelsesbetingelser. 

Definitioner: 

• "Euro Pool System" er og bliver ejer af modellerne. 

• "Depoter" er steder, hvor der – under Euro Pool Systems ledelse – udleveres og tages 

modeller tilbage. 

• "Lejere" er (juridiske) personer, som Euro Pool System har indgået en lejeaftale med om 

anvendelse af modeller fra Euro Pool System. 

• "Brugere" er alle, som anvender modeller fra Euro Pool System. 

• "Modeller" er et samlebegreb for genanvendelige faste kasser og klapkasser, containere, 

BigBoxes, paller og andre produkter, som er Euro Pool Systems ejendom. 

Generelt 

1. De foreliggende generelle anvendelsesbetingelser træder i kraft den 01.7.2006 og erstatter 

alle andre betingelser. 

2. De generelle anvendelsesbetingelser for modeller gælder for alle tilfælde, hvor en bruger 

anvender modellerne. Rådighedsretten over modellerne indbefatter, at brugeren 

accepterer disse generelle anvendelsesbetingelser i fuldt omfang og forpligter sig til at 

opfylde bestemmelserne heri. Brugeren har pligt til uden undtagelse at opfylde disse 

betingelser. 

3. Euro Pool System har ret til at ændre de generelle anvendelsesbetingelser. Ændringerne 

træder i kraft i løbet af en passende periode, efter at de ændrede generelle 

anvendelsesbetingelser inklusive deres ikrafttrædelsesdato er meddelt. 

4. Modellerne forbliver Euro Pool Systems ejendom og er ikke til salg. Udleveringen og 

enhver anvendelse af modeller kan under ingen omstændigheder betragtes som en 

overdragelse af ejendomsretten. Modellerne bærer Euro Pool Systems logo, forkortelsen 

"VPZ" eller ordet "Pool" for at tydeliggøre Euro Pool Systems ejendomsret. 
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Pant 

5. Der skal altid betales pant ved udlevering af modellerne til brugeren. Euro Pool System 

forbeholder sig ret til at ændre pantens størrelse. Det til enhver tid gældende pantbeløb er 

gældende.  

6. Brugeren har pligt til at angive panten særskilt på sine fakturaer. 

Anvendelse 

7. Brugeren må kun anvende modellerne til handel med og transport af produkter. Oplagring 

i modellerne er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at anvende modellerne til produkter, som er 

skadelige for miljøet eller for menneskers og dyrs sundhed. De til enhver tid gældende 

retlige forskrifter for emballager til og transport af fødevarer skal overholdes.  

8. På eller i de modeller der er fyldt med produkter, skal det – f.eks. med en etiket eller en 

indholdsangivelse – angives, under hvis ansvar de er blevet fyldt. Det foregår ved, at man 

angiver den sorterings- eller emballeringsafdeling eller et andet produktionssted, hvor 

modellerne er blevet fyldt. Hvis denne betingelse ikke opfyldes, går Euro Pool System ud 

fra, at den seneste bruger har fyldt modellerne, og drager denne bruger til ansvar for tab, 

som Euro Pool System lider som følge af brugen.  

9. Brugeren har pligt til at angive modellernes antal og type i samtlige relevante dokumenter 

(fragtbreve, følgesedler, fakturaer etc.). 

10. Faste kasser 

Brugeren har pligt til at returnere tomme modeller udelukkende til sine leverandører eller 

til depoter. Det er strengt forbudt for brugeren at genanvende tomme modeller, hvis der 

ikke er indgået en aftale med Euro Pool System om (gen-)anvendelse.  

11. Klapkasser 

Brugeren har pligt til at returnere tomme modeller indklappede og udelukkende til 

depoterne. Hvis brugeren ikke selv returnerer tomme modeller til en leverandør eller et 

depot, skal han sikre sig, at modellerne befinder sig et sted, hvor Euro Pool System kan 

afhente dem. På dette sted skal der være mulighed for adgang med lastbil.  

Det er strengt forbudt for brugeren at genanvende tomme modeller, hvis der ikke er 

indgået en aftale med Euro Pool System om (gen-)anvendelse. 
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12. Brugeren har pligt til at behandle og transportere modellerne fagligt korrekt. 

13. Brugeren har pligt til at returnere modellerne tomme, ubeskadigede (skader omfatter også 

kramper og mærkater, der ikke er fjernet), sorteret ud fra type og på godkendte paller. 

Hvis disse betingelser ikke opfyldes, har Euro Pool System ret til at kræve, at 

skadevolderen betaler omkostningerne for tømning, transport og reparation af modellerne 

samt for fjernelse af mærkater, kramper og lignende aktiviteter på depotet. 

Afsluttende bestemmelser 

14. Hvis brugeren driver handelsforretninger med modeller med tredjepart, har brugeren pligt 

til at gøre tredjepart opmærksom på overholdelsen af de generelle 

anvendelsesbetingelser. Hvis brugeren ikke opfylder denne betingelse, hæfter han for tab, 

som Euro Pool System har i denne sammenhæng. 

15. Brugeren giver repræsentanter for Euro Pool System adgang til sine bygninger og grunde 

inden for normal arbejdstid, og han samarbejder om kontrol af, at disse generelle 

anvendelsesbetingelser opfyldes. 

16. Uanset disse generelle anvendelsesbetingelser mellem brugeren og Euro Pool System har 

indgåede aftaler førsteprioritet i forhold til disse generelle anvendelsesbetingelser. 

17. Hvis brugeren ikke opfylder disse generelle anvendelsesbetingelser, har Euro Pool System 

trods andre retskrav fra Euro Pool System til enhver tid ret til at forbyde videre anvendelse 

af modellerne. 

18. Euro Pool System hæfter ikke for direkte eller indirekte tab, som brugeren har i forbindelse 

med anvendelse af modeller, såfremt det ikke direkte skyldes forsæt eller grov 

uagtsomhed fra Euro Pool Systems side. 

19. For disse generelle anvendelsesbetingelser og alle øvrige aftaler eller retlige betingelser 

mellem Euro Pool System og brugerne gælder udelukkende tysk ret. Alle retstvister 

hidrørende fra disse generelle betingelser og øvrige aftaler behandles og afgøres kun ved 

den ansvarlige retsinstans i Bonn i Forbundsrepublikken Tyskland. 

 


