
 

Handels- og samarbejdsbetingelser 
 

 Produkterne leveres og faktureres fra leverandøren direkte til hvert enkelt 
medlem. 

 Eventuelle reklamationer sker/løses direkte mellem medlemmet og 
leverandøren. LHN Indkøbsklub kan hjælpe ved en eventuel konflikt. 

 LHN Indkøbsklub er formidler og ikke aftalepart. Aftaler, der formidles af 
LHN Indkøbsklub indgås retligt mellem leverandør og medlem, hvorfor 
medlemmet må holde sig til leverandøren i tilfælde af, at medlemmet lider 
tab som følge af misligholdelse eller skade forårsaget af leverandøren. 

 Indkøbsklubben er ikke erstatningsansvarlig over for medlemmet i 
tilfælde af drifts-/tids- og avancetab eller lignende, mistede eller 
misligholdte kontrakter og andre eventuelle følgetab og virkninger af 
handlinger og/eller undladelser hos indkøbsformidlingen. 

 Ordre-/bestillingslister sendes fra LHN Indkøbsklub til det enkelte 
medlem, som skal returnere bestilling til LHN inden for den tidsfrist, der 
fastsættes ved hver indkøbs runde. 

 LHN Indkøbsklub udarbejder udbudsmateriale til potentielle leverandører 
med fordeling på vare- type og mængde. Indkøbspriser oplyses til 
deltagerne efter udbudsrunden. 

 Ved bestilling af varer gennem udbudsrunde forpligter man sig til at aftage 
den bestilte mængde. Det er muligt at efterbestille varer frem til 
betalingsfristen. 

 Ved henvendelse direkte til leverandør oplyses medlemskab af LHN 
Indkøbsklub. 

 Der er gensidig tavshedspligt mellem LHN Indkøbsklub og det enkelte 
medlem. De nyhedsmails der sendes fra indkøbsklubben må ikke 
videreformidles og de hjemtagne priser må ikke bruges offentligt. 

 
Overtrædelse af disse handels- og samarbejdsbetingelser kan medføre 
udelukkelse af med- lemskab af indkøbsklubben i op til 3 år. Ved udelukkelse af 
medlemskab er medlemmet stadig forpligtet til at betale medlemskab for det 
indeværende år. 

 

 

 
 

LHN Indkøbsklub 
Er du sikker på, at du altid får den billigste pris på de ting 
du køber, eller er du træt af at bruge masser af tid på at 
hente tilbud hjem?  

 

Lad LHN Indkøbsklub hente tilbuddene hjem til dig 

 
Læs her hvad vi kan tilbyde dig  

LHN indkøbsklub 

7. juli 2016 



Samhandel giver lavere priser... 
Som medlem af LHN Indkøbsklub får du adgang til storkunde fordele hos 
vores leverandører, og du sikrer dig lave priser. LHN Indkøbsklub er for 
alle og vores medlemmer spænder lige fra de mindre planteavlsbrug til 
de større brug, der udliciterer opgaven. 
 

Lad LHN Indkøbsklub hente 
tilbuddene hjem til dig 
Er du sikker på, at du altid får den billigste 
pris på de ting du køber, eller er du træt af 
at bruge masser af tid på at hente tilbud 
hjem? Når du handler gennem LHN 
Indkøbsklub får du varen til den rigtige pris 
allerede i handlen og ikke indbygget i en 
ukendt rabat, som du måske får sidst på 
sæsonen - det giver dig sikkerhed i dit 
budget. 
 

Pris 
Det koster 2.500,- kr. om året at være med i LHN Indkøbsklub og det 
betyder, at du får: 
 

 Ca. 5 udbudsrunder om året  

 Nyhedsmails 

 Tilbud om at deltage i indkøbsrunderne  

 Adgang til rabataftalerne 
 
LHN Indkøbsklub samarbejder med KHL Indkøbsklub, og det giver os en 
større volumen og et bredere sortiment. 
 

 

Indkøbsrunder 
Du kan typisk deltage i 5 årlige indkøbsrunder, hvor vi laver udbud på en 
samlet mængde: 

 Forårskemi i februar/marts 

 Såsæd i maj/juni 

 Roundup runden i juni 

 Efterårskemi i august/september 

 Såsæd i november/december 
 

Rabataftaler 
Disse varer kan købes hele året rundt, og vi holder dig ajour med 
priserne på: 

 Landbrugsdiesel 

 Gødning 

 Beholderkontrol af gylletank 

 Mikronæringsstoffer 

 Græsfrø 
 
Derudover er der rabataftale på gyllebeholderkontrol. Prisen for den 
første gylletank ligger på 2.250 kr. og 1.500 kr. for den efterfølgende 
tank. 

Kontakt planteavlsrådgiver 
 
Hans Henrik Post 
Tlf.: 73 64 29 31 
Mobil: 23 84 73 76 
Mail: hhp@lhn.dk      
 

mailto:hhp@lhn.dk

