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Vores standardleverandørbetingelser 

Information til underleverandører ved salg af varer, tjeneste- og håndværkerydelser til Kopp Sorø. 

Angående fakturering 

1. Der må kun udføres arbejde/leveres varer til os, når der på forhånd er oplyst et sagsnummer.
2. Alle fakturaer skal sendes til Faktura@kopp-soroe.dk
3. Fakturaer, der skal medtages i en given måned, skal være os i hænde senest 2 hverdage i efterfølgende måned.
4. Fakturadatoen på fakturaer modtaget herefter vil blive ændret til den 1. i ny måned.
5. Hver mail må kun indeholde 1 faktura.
6. Vores fakturaer registreres automatisk. Derfor beder vi om, at alle fakturaer indeholder følgende oplysninger:

• Leverandørens CVR-nummer
• Leverandørens navn og adresse
• Mængde og art af de leverede varer/tjenesteydelser
• Fakturanummer
• Fakturadato
• Fakturabeløb ekskl. og inkl. moms
• Sagsnummer/Arbejdsadresse
• En faktura pr. sag
• Rekvirent

Angående betalingsbetingelser 

For at sikre en fornuftig relation mellem kredittiderne for vor aktiviteter med vore slutkunder og vore 
underleverandører er der fastsat en overordnet betalingsbetingelse over for vore underleverandører på løbende måned 
+ 30 dage fra modtagelse af faktura.

Kopp Sorø accepterer kun lovbestemte gebyrer, medmindre andet er skriftligt accepteret af begge parter. 

Angående underleverandører 

1. Hvis leverandøren ønsker at bruge underleverandører, skal det aftales skriftligt med Kopp Sorø.
2. Hvis leverandøren anvender underleverandører, garanterer leverandøren for, at aftalen opfyldes i samme

omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen.
3. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers forhold på samme vis som for egne forhold.

Angående samfundsansvar 

I Kopp Sorø prioriterer vi at indgå aftaler med leverandører, der har fokus på fælles samfundsansvar, højt. 

Underleverandører til Kopp Sorø og vore slutkunder, skal derfor garantere og kunne dokumentere: 

• at alle leverancer overholder de gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser mv.
• at alle leverancer overholder de gældende arbejdsmiljøregler, -love, -bekendtgørelser mv.
• at gældende kollektive overenskomster på det aktuelle ansættelsesområde eller de vilkår, der gælder for

tilsvarende arbejde, følges.
• at udryddelse af alle former for tvangsarbejde og børnearbejde støttes. Endvidere skal internationale

konventioner tiltrådt af Danmark, herunder grundlæggende !LO-konventioner samt konventioner, der ligger til
grund for principperne i FN's Global Compact, overholdes.

Vi forventer desuden 

• at leverandører til Kopp Sorø arbejder aktivt for at forhindre sygdom samt at minimere risikoen for såvel fysisk
som psykisk nedslidning

• at leverandører integrerer personer uden for arbejdsmarkedet i det omfang, som er muligt.
• at leverandører til Kopp Sorø opfylder miljøkrav til energiforbrugende produkter, rengøringsmidler osv.
• at leverandører på egne og underleverandørers vegne kan levere efterspurgt dokumentation vedrørende ansatte,

for i fællesskab med Kopp Sorø at minimere risikoen for at der benyttes sort og illegal arbejdskraft.
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