Kontrakt - Avverkningsrätt

Kontraktsnummer:
xxx

Avverkningsuppdrag
Köparen AB org.nr XXXXXX-XXXX Köparen, och nedan angiven Säljare har överenskommit om följande.

Säljare

Personnummer/organisationsnummer

Postnummer

Postort

Mobilnummer

Clearing-nr

Kontonummer/bankgiro

Mervärdeskattsregistreringsnummer

E-Postadress

Taxeras som
lantbruksenhet?

Fastighetsbeteckning

FSC - Certifikat

Avverkningstiden från datum - till datum

Postadress

Mervärdeskatt

Anmälan om avverkning

PEFC - Certifikat

Säljare upplåter och försäljer enligt bifogade dokument/skisser från Säljare och beräknade uppgifter till Köparen.

Beräknade uppgifter
Areal (ha)

3

Total volym ca (m fub)

Grot

Pris Grot Kronor/ton

Uttag vid Gallring

Köpeskilling utgör värdet av det utvunna virket beräknat enligt nedan:

Virkesvärdet beräknas enligt nedan angivna Priser och leveransvillkor som specificerats nedan och som Köparen lämnat som
bilaga till detta kontrakt.

Priser
Detta är överenskommen köpeskilling per sortiment i kronor per inmätt nettovolym, exklusive moms.

Sortiment

Volym
3
(m fub)

Talltimmer

Pris
3
Kronor/m fub
-

Grantimmer

-

Björktimmer
Björkmassaved
Barrmassaved
Granmassaved
Asp
Ek
Al
Bok
Övrig Lövmassa
Vrak

-

Pris kvalité 1
3
Kronor/m fub

Pris kvalité 2
3
Kronor/m fub

Pris kvalité 3
3
Kronor/m fub

Pris kvalité 4
3
Kronor/m fub

Kostnader
Från Virkesvärdet görs avdrag enligt nedanstående drivningskostnader.

Drivningskostnader (avverkning- och
skotningskostnader)
Preliminärt
belopp

xxx kronor/m3fub

Köpeskillingen exkl. moms och inkl. kostnader beräknas preliminärt uppgå till: xxxx Kronor. Den slutgiltiga
köpeskillingen uträknas efter slutförd avverkning och inmätning. Om inget annat överenskommits erläggs
den
slutgiltig
köpeskilling
uträknad
efter
slutförd
avverkning
och
inmätning
till
kontonummer/bankgironummer angivet i kontraktet i samband med slutredovisning. Gällande moms
tillkommer det till mervärdeskatteskyldig. Vidare om preliminärt beräknad och utbetald köpeskilling uppgår
till större belopp än slutgiltig köpeskilling ska mellanskillnad med tillägg för moms omgående återbetalas av
Säljaren.

Övriga kommentarer från Säljare

Övriga kommentarer från Köparen

För kontraktet i övrigt gäller villkor bifogade som Bilagor från Köparen. Ändring av detta kontrakt ska för att vara
gällande avfattas skriftligen. Vad som i kontraktet särskilt överenskommit och villkor bifogade av säljaren under
”Övriga dokument från säljare” äger dock företräde framför de bifogade bilagor från Köparen. Säljare bekräftar
genom att signera detta kontrakt att godkännande från samtliga delägare, om så finnes, ej krävs. Om ovan
angiven Säljare är näringsidkare bekräftar säljarensförnamn säljarensefternamn personnummer xxxxxx-xxxx att
han/hon har rätt att företräda näringsidkaren. Vidare bekräftar köparensförnamn köparensefternamn
personnummer: xxxxxx-xxxx att han/hon har rätten till att företräda Köparen Köparen AB med org.nr: XXXXXXXXXX Detta kontrakt upprättas i två likalydande exemplar varav partnerna tagit var sitt.
Säljare:
Ort:

Köparen:

den:

Ort:

den:

Köparen AB XXXXXX-XXXX
Genom: Köparensförnamn köparensefternamn
Namnförtydligande: säljarensförnamn säljarensefternamn

Underskrift Säljare

Underskrift Köparen

Information om Köparen:
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
Mobilnummer:
Mailadress:
Adress:
Postnummer:
Postort:

Köparen AB
XXXXXX-XXXX
Köparensförnamn
Köparensefternamn
xxxxxx-xxxx
070-………..
@
aaa
11111
stad

