Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder
du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du
1.

udfylde registreringsformular til bladsalg side 1 / forretningsoplysninger
og underskrive.

2.

udfylde registreringsformular til bladsalg side 2 / træktilladelser
og underskrive.

3.

udfylde registreringsformular til bladsalg side 3 / forretningsbetingelser
og underskrive.

4.

eventuelt udfylde bestillingssedler.

5.

returnere registreringsformularerne til :
BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN
Helgeshøj Allé 38
2630 Tåstrup

Ovennævnte registreringsformularer skal så vidt muligt være os i hænde 14
dage før 1. leveringsdag. Når formularerne er modtaget, oprettes du med et
kontonummer, der er fælles for alle bladudgivere og distributører.

Skulle du ønske yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte os på
telefon 4362 6010.

Med venlig hilsen
Bladudgivernes Forhandler-Nævn
Udfyldte formular kan mailes til info@bufn.dk

Til nye forhandlere af aviser, ugeblade og magasiner
Lov om butikstid
Forhandleren må selv påse, at bladsalget finder sted efter de gældende love og vedtægter.

Betaling

Der fremsendes hver uge regning fra Bladkompagniet på danske og internationale aviser og magasiner og fra
UBD (på ugeblade og magasiner). Betaling sker mest praktisk via Leverandørservice, dvs. automatisk hver
uge eller hver 14.dag fra din bank. Til det brug bedes du udfylde og underskrive træktilladelserne på
registreringsformularen side 2.

Depositum
Der skal stilles sikkerhed for bladleveringerne. Normalt svarende til 4 ugers levering. Den nye ejer vil ved
ejerskiftet modtage brev fra Bladkompagniet og fra UBD om størrelsen af den bankgaranti der skal stilles.
Den nye ejer skal være opmærksom på, at sikkerhedsstillelsen skal være etableret, før leverancer kan finde
sted.

Bladlevering
Bladleveringen til forretningen fortsætter uændret. Men indehaveren kan til enhver tid give besked om
regulering af leveringen. Ændring af danske aviser til den pågældende udgiver. Ændring af øvrige udgivelser
kontaktes distributøren, Bladkompagniet eller UBD.

Ejerskifte-dato
Branchen arbejder med hele ugeregninger (mandag – søndag), og det er derfor praktisk, hvis ejerskiftet sker
en mandag morgen. Sker det på en anden ugedag, må den tidligere og den nye ejer selv indbyrdes dele den
pågældende uges regninger.

Ved ejerskifte
Ved ejerskifte i en forretning, der sælger aviser og / eller ugeblade, skal ejerskiftet meddeles til
Bladudgivernes Forhandler-Nævn 14 dage, før det sker. Den nye ejer skal, senest 8 dage før ejerskiftet,
udfylde, underskrive og indsende registreringsformular til bladsalg til Bladudgivernes Forhandler-Nævn.
Papirerne skal være Bladudgivernes Forhandler-Nævn i hænde, før leverancer kan finde sted. Herefter gives
der meddelelse om ejerskifte til alle udgivere og distributører.
Der skal underskrives nye registreringformularer ved omdannelse til A/S; ApS eller lign.

Afregning mellem gammel og ny ejer
Rest-aviserne fra ugen før ejerskiftet afhentes i begyndelsen af den kommende uge, og bliver krediteret den
gamle ejer . De skal således ikke tælles med i varelageret.
Det samme gælder de nye mandags-ugeblade. Selv om de er leveret i forretningen, må de jo først sælges fra
mandag, og de bliver derfor også debiteret den nye ejer.
De ugeblade og magasiner, der forefindes i forretningen ved ejerskiftedagen, skal medtages i varelageret,
idet de jo enten bliver solgt af den nye ejer eller krediteret ham som retur.

Ferie
Ved ferielukning kan samtlige bladleveringer midlertidigt afbestilles ved opringning til Bladudgivernes
Forhandler-Nævn på telefon 4362 6010. Skulle du ønske yderlige oplysninger, er du velkommen til at
ringe til Bladudgivernes Forhandler-Nævn på telefon 4362 6010.

Med venlig hilsen
Bladudgivernes Forhandler-Nævn
-bladbranchens fælles registreringskontor

Registreringsformular til bladsalg
Side 1 / forretningsoplysninger
Udfyldes af BFN

Indsendes til:
Bladudgivernes Forhandler-Nævn c/o UBD
Helgeshøj Allé 38 – 2630 Taastrup

Kunr.
Kategori

Forretnings oplysninger
Dato for 1. Levering
Forretningsnavn
Adresse (gade)
Postnr

By

Butiksnr.

Lokationsnr.

Telefonnr.

Faxnr.

Email adresse

Ejer oplysninger

Udfyldes hvis forretningen er personligt ejet, I/S, K/S

Fornavn
Efternavn
Adresse (gade)
Postnr.

By

Telefonnr.

Mobilnr.

SE nr. / CVR

Ejer oplysninger

Udfyldes hvis forretningen er selskabs ejet

Selskabsnavn
Adresse (gade)
Postnr

By

Telefonnr.

SEnr. / CVR

Er selskabet et A/S eller et Aps vedlægges kopi af sammenskrevet resumé
fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen.

Ved min underskrift nedenfor bekræfter jeg at alle af mig ovenstående afgivne oplysninger i alle henseender er
korrekte samt at jeg herefter er forpligtet til i alle ord og punkter at overholde omstående forretningsbetingelser.

Dato

Underskrift

Registreringsformular til bladsalg
Side 2 / træktilladelser

Træktilladelse til Bladkompagniet - Danske Produkter og udenlandske produkter
Registreringsnr.

Kontonr.

Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Bladkompagniet for tilgodehavender,
der fremgår af de ugentlige fremsendte ugeopgørelser fra Bladkompagniet
Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og
meddelt mig af Bladkompagniet.
Leverandørservice Kreditor nr er: 10014

Dato

Underskrift

Træktilladelse til UBD
Registreringsnr.

Kontonr.

Undertegnede opretter herved betalingstilladelse til Ugebladsdistributioner for
tilgodehavender, der fremgår af de ugentlige fremsendte opgørelser fra UBD.
Jeg er indforstået med, at betalingerne finder sted på de tidspunkter, der er aftalt og
meddelt mig af UBD.

UBD's PBS-kreditornummer er 10006.
Dato

Underskrift

Registreringsformular til bladsalg
Side 3 / forretningsbetingelser
Forretnings art, sortiment og åbningstid
Forretningens art (bager, benzin, kiosk …)
Forretningen har åben (sæt kryds)

hele året

kun sommer

Sortiment / Distributør
(sæt kryds for ønskede leveringer)

Forretningens åbningstid
Fra

Til

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Omfanget af levering af aviser fra BK (sæt kryds)

Søndag

Hele året
Kun sommer (max. 150 dage)
Kun weekend (max. 120 dage)

Forretningsbetingelser for forhandling af dagblade og magasiner.
1. Forhandleren skal underskrive et eksemplar af Bladudgivernes Forhandler-Nævn’s fælles forretningsbetingelser. De enkelte udgivere eller disses distributionsfirmaer fastsætter selv deres samhandelsvilkår.
2. Udgiverne eller disses distributionsfirmaer har ret til at ændre de løbende leveringer og til på eget initiativ
at udsende skønnede oplag af nye publikationer. På ikke bestilte leveringer er der fri retur.
3. Selv om bladene leveres til forhandleren før den påtrykte salgsdag, må salg først ske på salgsdagen, med
mindre anden salgsdag er meddelt forhandleren.
4. Forhandleren skal overholde de af udgiverne fastsatte salgspriser. Det er dog tilladt forhandlerne at yde
dividende eller rabat iform af rabatmærker på salgspriserne, men kun for så vidt dividenden eller rabatydelsen gives på den altovervejende del af vareudvalget i den pågældende forretning samt på alle blade.
5. Udlån af blade, udlejning eller salg til udlejning må ikke finde sted.
6. Videreforhandlere skal sørge for, at underforhandlere underskriver de fælles forretningsbetingelser og for
at disse derefter indsendes til Bladudgivernes Forhandler-Nævn til registrering.
7. Ved retur forstås blade, der ikke har været solgt, udlejet eller udlånt. Retur afleveres/indsendes efter de til
enhver tid af de enkelte udgivere/distributionsfirmaer fastsatte regler.
8. Forhandleren skal ved ejerskifte om muligt senest 14 dage før overtagelsesdagen give meddelelse herom
til sine leverandører. Indtil en sådan meddelelse gives, vil han fortsat hæfte for leverancerne til forretningen.
9. Overtrædelse af de foranstående bestemmelser kan medføre en konventionalbod på indtil kr. 500,00, i
gentagelsestilfælde indtil kr. 1.000,00. I tilfælde hvor det drejer sig om:
salg til udlejning, ulovlige udsalg, returnering af brugte eller for gamle blade,
kan for urigtige angivelser om indsendt retur eller andre grove overtrædelser
Enhver sigtelse for overtrædelse skal forelægges Bladudgivernes Forhandler-Nævn, som træffer afgørelse
om, hvorvidt sagen skal overgives til pådømmelse af en voldgiftsmand, eller om der i det foreliggende tilfælde
kan tildeles en advarsel. Voldgiftsmanden, der udpeges af præsidenten for Østre Landsret, afgør endeligt efter
de almindelige regler om voldgift de ham overgivne sager.
I tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af de foranstående bestemmelser forbeholder Bladudgivernes
Forhandler-Nævn sig, foruden retten til at anlægge voldgiftssager, ret til at standse leveringen til den
pågældende af de blade, som overtrædelsen vedrører.

Underskrift

Distribueret af Bladkompagniet
Levering
Med leveringen modtager du en følgeseddel. For at sikre mod tyveri og vejrlig skal forhandleren kunne anvise
et sikkert (aflåst) afleveringssted for de aviser, der kommer før åbningstid.
For nogle provinsaviser beregnes et dagligt leveringsgebyr.
Endvidere beregnes for levering af B.T. og Ekstra Bladet et gebyr på kr. 2,86 pr. leveringsdag.

Rettelser i leveringen
Ændring af din avislevering kan normalt ske fra dag til dag. Kontakt venligst telefonisk de respektive
udgivere. (Se kontakt siden).

Retur
Hvis Bladkompagniet ikke modtager returudgivelser rettidigt, vil du som forhandler ikke blive
krediteret.
Returprincipper:

*Aviserogmagasinerforretur,afhentestirsdagoglørdag
*Lørdagafhentesmagasinerogavisermedudkomstdatotirsdagtilfredag
*Tirsdagafhentesaviserlørdagtilmandag
*Afhentningskeriforbindelsemedleveringafdagensaviser,hvilketsomregelerføråbningstid
*ReturudgivelsertilBladkompagniet,skalholdesadskiltfrareturudgivelsertilandredistributører,
detteforatundgåfejlogdermedmanglendekreditering
*Pakkernemedreturudgivelserskalværeplaceret,sådeerletteatkommetilogpåsammested
hvergang.Detteforatlettevognmandensarbejdeogminimeremulighedenforfejl
*Hvisreturudgivelserneikkeafhentessomaftalt,skaldukontakteBladkompagniets kundeservice
*Væropmærksompåatalleaftalervedrørendeafhentningafreturudgivelser,skalværeindgået
medBladkompagnietskundeservice.Individuelleaftalermeddenenkeltevognmand,kan
betydemanglendekrediteringafreturudgivelser
Bundterudenlabels,navnogkontonummerkanikkeidentificeres, hvorfordederfor heller
ikkekanblivekrediteret.
Produkter,derforsvinderiforbindelsemedleveringtilenforhandlerellerafhentningtilretur,
dækkeskun,hvisforhandlerenbenytterBladkompagnietsaviskasser.
Huskat:
*Returbundterskalværekrydsbundetogsåstramtatingenudgivelserkanfaldeud
*Tjekkenavn,kontonummerogadressepåreturlabelsogretursedler
*Derskalværereturlabelellerreturseddelpåsamtligeafdebundtersomdusenderretur
*Noterbundtnummer,titlerog antalstk.påhjemkaldelsessedlen, detteletterevt.
reklamations behandling.

Mindstedebitering
Avis
Berlingske, hverdag
Berlingske, søndag
B.T.
Dagbladet Børsen
Dagbladet Ringsted
De Bergske Blade
Ekstra Bladet
Frederiksborg Amts Avis
Fyens Stifttidende
Jydske Vestkysten

Stor
København
1
5
3

Resten
Avis
af landet
1
Jyllands-Posten, hverdag
2
Jyllands-Posten, søndag
Morgenposten, søndag
3

1
1
10
2
2

1
3
4
2

Næstved Tidende
Politiken, hverdag
Politiken, søndag
Randers Amtsavis
Sjællands Tidende
Tipsbladet Indsigt

-

3

Tipsbladet Update
Århus Stifttidende

Stor
København
1
3
10
2
2
10
2
3
3
-

Resten
af landet
1
3
10
2
1
3
3
3
3

Vedrørende BT og Ekstra Bladet kan sæsonforhandlere (150 dage) som alternativ vælge fri returret uden

mindstedebitering til nedsat forhandleravance.
Uspecificeret vilkår for B.T. kan ses på www.BT-bladsalg.dk.
Af hensyn til den automatiske leveringsstyring, ønskes det eller de eksemplarer, der sædvanligvis ligger til gratis
læsning blandt bladforhandlerens personale registreret. Derved kan udgiveren registrere det pågældende
eksemplar som værende ude af salget. Man bedes derfor om at rette henvendelse, i fald man ikke ønsker at
benytte muligheden for frieksemplarer til butikspersonalet.

Samhandelsomkostning

Samhandelsomkostningen udgør 31,25 kr. + moms pr. uge. Samhandelsomkostningen dækker levering og
returafhentning af aviser og magasiner fra Bladkompagniets sortiment - både danske og internationale
titler.
Ovenstående satser er gældende fra 1. september 2016.

Regning

Bladkompagniet står for afregning og returregistrering og fremsender hver uge regning pa danske og
internationale aviser og magasiner. Betalingsfrist er efterfølgende fredag.

Sikkerhed
Derskalstillessikkerhed(bankgarantiellertransportpantsætningserklæring)til
Bladkompagniet,svarendetil4ugerslevering+25%pr.produkttype.(avisogmagasindanske)
hvisleveringskerimereend120dageomåretellerhvisbetalingsfristenoverskrides.Duvil
modtagemeddelelseomstørrelsenafdensikkerhedderskalstilles.
Bankgarantienfrigivesnormaltefter2årsforløbpåprodukttypenAvis,forudsatatalle
regningeridenneperiodeerbetaltrettidigt.Vedoverskridelseafbetalingsfristenskalderstilles
fornyetsikkerhed.

Force majeure
Bladudgiverne hæfter ikke for manglende opfyldelse af Bladudgivernes forpligtelser, som skyldes force majeure,
herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke,
blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på
arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor Bladudgivernes kontrol.
Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Bladudgiverne
selv eller en af deres underleverandører.

Vedr. ugeblade og magasiner
Distribueret af UBD

Levering
Med leveringen modtager du en følgeseddel, hvorpå bl.a. er anført bladenes 1. salgsdag.
Bladene må ikke sælges før denne dag. (Se forretningsbetingelserne §3.)
På grund af store leveringsomkostninger har Dansk Magasinpresses Udgiverforening fastsat et
leveringsgebyr for små leveringer. Gebyret pålignes når det gennemsnitlige ugentlige nettokøb ligger
p.t. under kr. 1.152,00 pr. uge.
Leveringsgebyret er p.t. kr. 176,50 + moms pr. uge. Bestemmende for gebyrbetaling er foregående
måneds gennemsnitlige nettokøb pr. uge, excl. moms og gebyrer.
Er dette køb over kr. 1.152,00 betales intet leveringsgebyr i den kommende måned.
Er ugekøbet under kr. 1.152,00 pålignes leveringsgebyr på ugeregningerne i den kommende måned.
Ovenstående satser er gældende pr. 1. april 2017. Satser reguleres 2 gange årligt
pr. 1. april og 1. oktober.

Rettelser i leveringen
Ændring af bladleveringen sker nemmest og hurtigst ved telefonisk henvendelse til dit UBD distrikt.
Telefonnummer står på din UBD følgesedler.

Retur

Der er normalt fri returret på usolgte blade indenfor returfristen.
Ugens retur afhentes to gange ugentligt - tirsdag og i fredag/lørdag/søndag (distriktsafhængigt) –
samme dage hver uge.
For afhentninger af bladreturen beregnes et gebyr på kr. 72,50 + moms pr. uge.
Ovenstående sats er gældende pr. 1. oktober 2017. Satser reguleres årligt pr. 1. januar.
Ved evt. afvigelser i kreditering af bladretur kontaktes UBD (se kontaktside)

Regning
Regning for bladleveringen fremsendes ugentligt af UBD. Betaling sker nemmest og sikrest via PBS.

Sikkerhed
Der skal stilles sikkerhed (bankgaranti) for den løbende kredit.
Normalt svarende til ca. 4 ugers levering. Du vil fra UBD modtage meddelelse om størrelsen af den
garanti der skal stilles. Sikkerhedsstillelsen skal være etableret før leverancer kan finde sted.

Kontakt
På næste side findes navne og telefonnumre på branchens udgivere.

Kontakt til aviserne
Distribueret af Bladkompagniet
Udgiver

Telefon

Berlingske Media, Forhandlerservice
Berlingske Tidende
B.T.
Weekend Avisen
Thisted dagblad

3375 3700

JP/Politikens Hus A/S, ForhandlerService
Ekstra Bladet
Politiken
Jyllands-Posten

7011 1339

Dagbladet Børsen

7242 3050

Information

3314 1466

Kristeligt Dagblad

3348 0500

Frederiksborg Amts Avis

4824 4100

Sjællandske Dagblad

5372 4511

Sjællands Tidende
Næstved Tidende
Nordjyske Stiftstidende

9935 3535

Bladkompagniet, Forhandler-service.

4451 7451

Kontakt til ugeblade og magasiner
Distribueret af UBD
Udgiver

Telefon

Aller Media A/S

7234 2000

Egmont Publishing

3945 7522

UBD (Ugebladsdistributionen)

4364 9400

Vedr. udgivelser distribueret af
Bladkompagniet A/S

1. Levering
Leverancer bringes direkte til forretningen to gange om ugen, onsdag og fredag. Aviser og
dagbladslignende ugeblade vil som hovedregel blive leveret samtidig med de danske
produkter.
Med hver levering følger leveringsoversigt og pakkeseddel, som oplyser
pakkeseddelnummer, antal eksemplarer pr. titel, udsalgs- og forhandlerpris samt en
salgsdag, som vi beder dig overholde. Bemærk at pakkesedlen er din specifikation til
faktura og skal derfor gemmes til kontrol heraf.
2. Retur
Returen håndteres jf. vedlagte returvejledninger.
3. Samhandelsomkostning

Samhandelsomkostningen udgør 31,25 kr. + moms pr. uge. Samhandelsomkostningen dækker levering og
returafhentning af aviser og magasiner fra Bladkompagniets sortiment - både danske og internationale titler.
Ovenstående satser er gældende fra 1. september 2016.

4. Faktura
Hver uge fremsendes faktura, som dækker leveringer i perioden fratrukket eventuel
indsendt retur. Alle korsbånd, pakkesedler og retursedler bedes du omhyggeligt opbevare
til kontrol af fakturaen. Yderligere specifikation fremsendes ikke.
5. Reklamationsfrist
Reklamationer skal finde sted indenfor 8 dage efter modtagelsen af fakturaen.
6. Betaling og depositum
Fakturaen skal altid betales fuldt ud, uden hensyntagen til retur.
Med Leverandørservice tilmelding
BK er tilsluttet Leverandørservice. Ønsker du at benytte den mulighed, skal du udfylde
vedlagte blanket og afleverer den til dit pengeinstitut. Udligning af din faktura sker herefter
automatisk, indtil du selv giver dit pengeinstitut anden instruks. Tilmelding til Leverandør
Service betyder, at der ikke skal stilles anden form for sikkerhed i ved samhandel af
udenlandske produkter med A/S Bladkompagniet.
Uden Leverandør Service
Ønsker du en anden betalingsform end Leverandør Service, vil der af fakturaen fremgå et
registreringsnummer og kontonummer. som bedes benyttet.

Ved valg af disse betalingsformer, skal der tillige stilles depositum eller udfærdiges
en garanti svarende til 4 ugers bruttoleverance, dog minimum kr. 6.000,-.
Depositum skal være indbetalt eller garanti udfærdiget sammen med underskrevne
Forhandlerbetingelser.
7. Betalingsbetingelser
Betales ikke på sidste rettidige betalingsdato påføres renter på 2 % pr. mdr. fra denne dato
indtil betaling sker, og leverancer indstilles, indtil det udestående beløb inkl. evt. renter og
rykkergebyr er betalt. Ved fremsendelse af rykker for betaling opkræves et rykkergebyr på
kr. 100,- pr. gang. I tilfælde af leverancestop grundet udeblevet betaling skal, når saldoen
er udlignet, tillige opfylde krav om betaling af depositum eller garanti iht. punkt 6 ovenfor,
før leverancerne vil blive genoptaget.
8. Ejerskifte
I tilfælde af ejerskifte eller ophør bedes du venligst give Bladudgivernes Forhandler Nævn
(BFN) besked på tlf.: 43 62 60 10.
9. Generelle forhandlerbetingelser
Med hensyn til generelle forhandlerbetingelser omkring overholdelse af salgsdage, faste
udsalgspriser og hjemkaldelsesforhold henviser vi til den kontrakt, du har indgået med
“Bladudgivernes Forhandler-Nævn”
10. Hvis A/S Bladkompagniet ikke har modtaget Forhandlerbetingelser i udfyldt og
underskrevet stand og et evt. resume fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 8 dage fra
oprettelsesdato, kan A/S Bladkompagniet ophøre med leverancerne med øjeblikkelig
virkning.

Med venlig hilsen
Bladudgivernes Forhandler-Nævn
-bladbranchens fælles registreringskontor

