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Generelle vilkår og betingelser, gældende fra 1. september 2015 

 

1 Aftalegrundlag. 
Disse vilkår og betingelser (GTC) er en integreret del af alle vores udviklings- og leveringsaftaler. De er rettet 
mod vores kunder, udelukkende iværksættere i henhold til Dansk lov. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, 
er inddragelsen af vilkår og betingelser, der anvendes af kunden, modsagt. 
   

2 Konklusion af en samhandel eller kontrakt. 
Alle vore tilbud er ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt er beskrevet som bindende i tilbudsteksten. En 
kontrakt er kun indgået ved vores skriftlige accept af en ordre i form af en ordrebekræftelse. Teksten i ordre-
bekræftelsen er afgørende for indholdet af kontrakten. 
   

3 Dokumenter, copyright, e-mail levering. 
Gennem forretningsforbindelser med os, at kunden accepterer at modtagelsen af vor reklame i form af ny-
hedsbreve og specielle tilbud via mail, eller e-mail. Denne tjeneste kan skrives til enhver tid, f.eks. "Afmeld 
nyhedsbrev eller særlige tilbud" af en besked til info@danskerhvervsbeklaedning.dk med emne opsiges. Alle 
oplysninger, tegninger og dokumenter, der fremsendes, er og forbliver vor ejendom og kan være beskyttet af 
ophavsret. Enhver overlapning, kommerciel brug eller overførsel til tredjepart er forbudt. Overtrædelser kan 
løse et erstatningsansvar. 
   

4 Priser 
Alle priser er angivet i DKR/EURO, medmindre dokumenterne udtrykkeligt henviser til en anden valuta. Pri-
serne er, medmindre det udtrykkeligt er aftalt skriftligt, dagspris, ab fabrik, eksklusive emballage, porto / fragt 
og moms. Medmindre vi bliver informeret om kunden med et gyldigt CVR-nummer eller kunden er beliggende 
i et tredjeland, beregnes ingen skat. Emballagen tages ikke tilbage underlagt andre juridiske forpligtelser, 
som alle pakker overholde lovkrav og kan genbruges og bortskaffes. Prøver kan efter aftale fremsendes, og 
noteres i fast regning. De til frembringelsen forbundne omkostninger, afholdes af kunden. 
    

5 Levering og overførsel af risiko 
Alle leverancer er på modtagerens risiko. Delleverancer er generelt mulige på modtagerens bekostning. Den 
forventede leveringsdato vil blive meddelt med ordrebekræftelsen. Leverede leveringsdatoer er ikke binden-
de, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt. Den i ordren angivne kvittering for levering anses for op-
fyldt, hvis varerne forlader lageret på datoen i ordrebekræftelsen. 
 

6 Betaling og ejendomsret. 
Varerne forbliver vor ejendom indtil fuld betaling er modtaget. For så vidt som kunden ikke opfylder sine be-
talingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os ret til at indsamle selve kravet. Vi forsøger altid at sende den 
respektive kundefaktura samtidigt med varerne. Alle fakturaer betales ved ordreafgivelsen / eller efter konkret 
skriftlig aftale senest 8 dage efter fakturadato uden fradrag, medmindre der er lavet skriftlige aftaler om 
andet. 
Vi kan frit give en specifik diskonteringssats, hvis betaling sker inden for en udtrykkeligt angivet kort frist. Det-
te er så defineret i slutningen af fakturaen. Ret til retention kan kun udøves af kunden, for så vidt som det 
vedrører ubestridelige eller retligt besluttede krav fra samme kontraktforhold. Efter udløbet af betalingsfristen 
opkræves der en standardrente på 9 % over den respektive basisrente. For hver påmindelse vil der blive op-
krævet et påmindelsesgebyr på 150,00 / 310,00 DKR / 10,00 / 50,00 €. 
   

7 Returring. 
Kunden er i princippet ikke berettiget til at ophæve en faktisk indgået handel. Hvis vi accepterer afkast, hvis 
årsag ikke er vort ansvar, krediteres kunden op til 75 % af ordreværdien, forudsat at varerne leveres i salg-
bar, ubrugt tilstand på vor adresse. I modsat fald er der tale om en forkortet reduktion af kreditten eller en 
efterfølgende afvisning af afkastet. 
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8 Garanti. 
Kunden er forpligtet til straks at kontrollere alle leverancer og eventuelle problemer skal meddeles med det 
samme, men ikke senere end 5 arbejdsdage skriftligt eller via mail. Transportskader skal dokumenteres og 
rapporteres straks ved levering til distributøren og til os. Klager, der rapporteres for sent, anerkendes ikke. 
Kvalificerede klager kan afhjælpes af os, enten ved rimelig prisreduktion eller ved ombytning efter vort skøn. 
Hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser påvirkes, er vi ansvarsforpligtede i tilfælde af hvor forsømmelighe-
den er begrænset til den kontraktmæssigt typiske forventede skade. I tilfælde af overtrædelse af ubetydelige 
kontraktmæssige forpligtelser er ansvaret for lidt uagtsomme overtrædelser af told udelukket. 
 

9 Udvikling. 
For så vidt som en samhandel eller en kontrakt indgås, sker udviklingsomkostninger, rejseomkostninger, etc. 
på kundens regning. 
 

10 Returnering og skader. 
Kunden er berettiget til at ophæve kontrakten, hvis vi ikke overholder en bindende garanteret leveringsdato, 
hvis der trods af to skriftlige påmindelse ikke er leveret. Det samme gælder for væsentlige klager. Krav om 
erstatning fra kundens side er generelt udelukket, medmindre vi har forårsaget skade ved grov uagtsomhed. 
   

11 Udførelsessted og jurisdiktion 
Udførelsessted og jurisdiktion er Danmark, Odense retskreds. Dansk lov er gældende. 
 

12 Afsluttende bestemmelser / Klausul om adskillelse. 
Ændringer i kontrakten skal ske skriftligt, og skal være kvitteret at sælger og kunde. Skulle en bestemmelse i 
disse vilkår og betingelser eller en bestemmelse i forbindelse med andre aftaler være eller blive ineffektiv, på-
virker dette ikke gyldigheden af alle andre bestemmelser eller aftaler. I stedet for de ineffektive bestemmelser 
skal der anvendes en passende forordning, der kommer så tæt som muligt på det økonomiske og juridiske 
indhold af den ugyldige klausul inden for de lovbestemte klausuler. 
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