AVTALEBETINGELSER PALL:
Omfatter trepall og plastpall. Med ”plastpall” forstås, med mindre annet er sagt, alle typer plastpall, hel, halv- og 1/3
NLP plastpall.

1. Nærmere om NLP
NLP er etablert av bransjeorganisasjonene DLF og DMF for på en mest mulig kostnadseffektiv og
miljøvennlig måte å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk
dagligvarebransje. Nærværende avtalebetingelser gjelder NLPs leie- og returordninger for plast- og trepall.
Alle dokumenter og informasjon knyttet til denne avtalen, finnes på NLPs hjemmeside, www.nlpool.no
2. NLP-reglene - pall
I tillegg til nærværende avtalebetingelser er det utarbeidet detaljerte regler vedrørende NLPs leie- og
returordning for plast- og trepall, heretter kalt NLPs pallordning eller Ordningen, samt personvernrelaterte
dokumenter (GDPR). NLP-reglene for plast- og trepall, heretter kalt NLP-reglene – Pall eller NLP-reglene,
og de personvernrelaterte dokumenter er en del av nærværende avtalebetingelser og er bindende for NLP og
Kunden.
3. NLPs pallordning
NLPs pallordning omfatter et leie- og retursystem for plastpall og et retursystem for trepall benyttet innenfor
norsk dagligvarebransje. Bedrifter tilsluttet ordningen kalles Kunder, jfr. NLP-reglene. Ordningen er noe
ulik for plastpall og trepall, jf. nedenstående bestemmelser og NLP-reglene.
NLP vil eie plastpallene i Ordningen, leie ut, levere tomme plastpaller til Kunde og dermed fortløpende
forsyne retursystemet med tilstrekkelig antall plastpaller av riktig kvalitet, jfr. NLP-reglene.
Tilslutningen til Ordningen for trepall endrer ikke Kundens eierskap til pallene. NLP vil ikke eie trepaller og
vil kun forvalte pallene på vegne av Kunden. Ved kjøp og salg av trepaller mellom Kunden og NLP og ved
saldoavregninger, jf. NLP-reglene, vil NLP tilstrebe konkurransedyktige priser, og de priser som skal
benyttes, vil være de som til enhver tid er lagt ut på NLPs hjemmeside.
For begge palletyper vil NLP:
• Hente pallene på avtalte steder, jfr. NLP-reglene.
• Sørge for utfasing og reparasjon av paller som ikke er i henhold til NLP-pallstandard, jfr. NLP-reglene.
• Tilgjengeliggjøre for sine Kunder saldosystemer for begge palletyper, som danner grunnlaget for
vederlagsberegning og kontroll av flyten av pallene, jfr. NLP-reglene.
• Beregne og innkreve vederlag som skal gjenspeile korrekt fordelt kostnadsdekning for transport i hele
systemet, administrasjon, sortering, reparasjon og gjenvinning av pall, samt finansiering av NLPs kjøp av
pall, jfr. NLP-reglene.
4. Autorisasjon
Før det kan leveres plastpaller i henhold til nærværende avtale må Kunden være autorisert, jfr. NLPreglene.
5. Kundens forpliktelser
Kunden påtar seg følgende:
• Å lagre, samt sortere paller i henhold til NLPs retningslinjer, jfr. NLP-reglene.
• Å behandle pallene i henhold til NLPs retningslinjer, jfr. NLP-reglene.
• Å melde tomme paller til NLP for avhenting, jfr. NLP-reglene.
• Å sortere ut skitne eller ødelagte paller mot et vederlag, jfr. NLP-reglene og prisliste.
• Å registrere forflytning av paller i saldosystemene, jfr. NLP-reglene.
• Å betale de vederlag som er etablert i systemet, jfr. NLP-reglene og pkt. 6 nedenfor.
• Å foreta telling av faktisk beholdning av paller, eventuelt få beholdningen bekreftet av revisor,
eventuelt la NLP foreta slik beholdningsgjennomgang, jfr. NLP-reglene.
• Å være tilknyttet EAN/GS1-registeret med lokasjonsnummer så lenge avtalen løper.
Særskilt for trepall gjelder:
• Kunden vil ha NLP som foretrukket leverandør av tomme trepaller, jf. NLP-reglene.
• Kunden vil ha NLP som foretrukket selger av tomme trepaller.
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6. Vederlag
Det beregnes avgift for mottak og avsending av paller, samt døgnleie for plastpall. Avgifts- og
leieberegning er forskjellig for de ulike palltyper, jfr. nærmere om dette i NLP-reglene og NLPs prisliste.
Betalingsbetingelser for avgifter og døgnleie vil være 30 dager fra fakturadato.

7. Endring av avtalebetingelser,
NLP-reglene - Pall og NLPs personvernrelaterte dokumenter
Endring av avgiftssatsene eller døgnleien, vesentlige endringer av nærværende avtalebetingelser, NLPreglene eller NLPs personvernrelaterte dokumenter, kan av NLP gjøres med 2 måneders skriftlig varsel til
utløpet av én kalendermåned.
Mindre endringer av avtalebetingelsene, NLP-reglene eller NLPs personvernrelaterte dokumenter, vil
kunne foretas fortløpende av NLP uten særskilt melding til Kundene.
Avtalebetingelsene, NLP-reglene, NLPs prisliste og NLPs personvernrelaterte dokumenter, vil til enhver
tid foreligge i oppdatert form på NLPs hjemmeside, www.nlpool.no
8. Avtalens løpetid – oppsigelse
Avtalen løper fast i 12 mnd. fra ikrafttredelse. Deretter kan avtalen sies opp med 6 måneders skriftlig
varsel til utløpet av en kalendermåned.
Dersom NLP har foretatt endring, som krever varsel i henhold til pkt. 7 ovenfor, kan Kunden si opp
avtalen slik at den utløper samtidig med ikrafttredelsen av den meldte endring dersom Kunden sender inn
oppsigelsen innen 1 måned etter at endringsmeldingen er utsendt.
Slik særskilt oppsigelse, jfr. 2. avsnitt ovenfor, kan dog ikke foretas dersom endringene i avgiftssatsene
eller døgnleien er innenfor hva som er inntatt i pkt. 3 i.f. ovenfor, eller endringene er avstedkommet av
offentlig regulering
9. Mislighold
Dersom forpliktelsene i henhold til nærværende avtale misligholdes og forholdet ikke er rettet opp senest
innen 14 dager etter at avtaleparten har mottatt skriftlig varsel i rekommandert brev i denne forbindelse, kan
den annen part si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel.
10. Erstatning
NLP er ikke erstatningspliktig for eventuelle følgeskader ved bruk av pallene.
11. Verneting
Rett verneting for rettstvister vedr. nærværende avtale er Ski verneting.
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