Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
for leverancer af trælast og byggematerialer
Med mindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller af en skriftlig aftale, sker ethvert salg fra vor forretning på nedenstående salgs og
leveringsbetingelser, der går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.
TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE:
1.
Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om
varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, bør
indhentes før varens brug.
Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun
bindende for os, når disse udtrykkeligt er anført i
ordrebekræftelsen.
Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning, måltegning,
beregning af kvantiteter ud fra tegningsmateriale m.v. er
udelukkende en service, for hvilken vi ikke påtager os
noget ansvar.
2.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller
oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne,
udarbejdet af vore leverandører. Dette gælder enhver form
forsalgsmateriale, beskrivelser, brugervejledninger m.v.
3.
Tilbudspriser er som udgangspunkt gældende i 30 dage.
Dog med forbehold for mellemsalg.
PRISER:
4.
Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen,
med mindre andet skriftligt er aftalt.
Priserne gælder ab vort lager eller ab værk, med mindre
anden aftale er indgået.
Priserne er excl. moms, hvis intet andet er anført.
Priser i prisliste er uforpligtende og kan til enhver tid
ændres uden varsel.
5.
Der tages forbehold over for prisforhøjelser fra vor
leverandør.
Eventuelle opgivne fragtrater er uforbindende.
Ændringer i fragtrater og offentlige afgifter af enhver art,
herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer
efter vor ordrebekræftelse, må bæres af køber.
LEVERING:
6.
Dersom købers forhold medfører, at levering ikke kan ske
som aftalt, har sælger ret til fakturering efter aftalt
tidstermin.
7.
Når der er truffet aftale om levering på købers plads eller
andet af køber anvist sted, leveres varerne så nær
brugsstedet, som lastvognen - efter chaufførens skøn - kan
køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøj og
omgivelser.
Køber er pligtig at foretage modtagekontrol og at stille
fornø
dent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt denne forpligtigelse ikke opfyldes af køber, vil
sælger være berettiget til at foretage levering på
leveringssteder, uanset om en repræsentant for køber
antræffes, og følgeseddel eller transportørens køreseddel
anses i så fald som dokumentation for gennemført levering.
8.
Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers
plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres
køber, ligesom køber må dække de omkostninger, som
følger af, at han ikke kan modtage varerne til aftalt
leveringstid.
9.
Risikoen for varen overgår til køber ved levering.
BETALING:
10. Når intet andet udtrykkeligt er anført og forudsat aftalt
varekredit - sker betaling efter de for købers konto hos os
gældende betalingsbetingelser.
11. Købesummen faktureres og forfalder til betaling regnet fra
det aftalte leveringstidspunkt, dersom købers forhold
medfører at levering ikke kan ske som aftalt.
Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance,
er vi uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar,
berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til
køber, uanset om leverancerne har nogen indbyrdes
sammenhæng.
12. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig
betaling.
Rabatter ydes ikke på offentlige afgifter.
13. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdag beregnes
rente af det forfaldne tilgodehavende incl. moms.
Er anden rentesats ikke særskilt aftalt, beregnes renten
med 11 % over Nationalbankens diskonto. Renten
beregnes
månedsvis med 1/12 af årsrenten af den til enhver tid
skyldige rentebærende saldo incl. eventuelle tidligere
tilskrevne renter.
Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales
forud for anden gæld ved løbende indbetalinger.

ANSVARSBEGRÆNSNING:
14. Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri
levering, og som ikke skyldes vor forsømmelse eller
undladelse, herunder tilfælde af force majeure, værkets,
transportørens eller anden tredjemands svigt o. l. fritager
os fra ansvar for kontraktens opfyldelse. Såfremt mangelfri
varer kan leveres fra vort lager, vil dette ske.
I det tilfælde, hvor vor leverandør eller anden tredjemand
har et ansvar over for os for sådanne forsinkelser eller
mangler, vil vi være indstillet på at give køber transport i
vort krav mod leverandøren eller trediemand.
15. Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos vort
firma, yder vi erstatning efter dansk rets almindelige regler.
Dagbøder og indirekte tab, såsom driftstab, tabt avance og
lign. erstattes ikke.
ANNULLERING OG ÆNDRINGER AF ORDRER:
16. Købers annullering og ændring af ordren, herunder
ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt,
skal aftales i det enkelte tilfælde.
De med annullering eller ændringer forbundne
omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og
sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som
følge af udskudt leveringstidspunkt, dækkes fuldt ud af
køber.
RETURVARER:
17. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert
enkelt tilfælde.
Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand, og i original
og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc.
Dog tages varer, der er specielt produceret og/eller
hjemtaget til køber, ikke retur.
Nedlagte eller anvendte materialer tages ikke retur efter
montering.
18. Godkendte returvarer krediteres normalt med fradrag af 20
% af salgspris excl. moms ved frankolevering til vor plads
eller et andet af os anvist sted.
19. Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt
stand inden 3 måneder fra vor levering. Kreditering
foretages med et fradrag til dækning af slitage,
fragtomkostninger m.v.
VAREPRØVER:
20. Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor vi ikke er ansvarlige for eventuelle
afvigelser, med mindre afvigelserne er væsentlige og for
køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste
vareprøver.
GARANTI:
21. Vi yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer, og i en
købsaftale eller på anden måde tilsagt produktgaranti for
en vare, er alene at betragte som en videregivelse af
denne producentgaranti fra os til køber, således at der ikke
over for os kan rejses krav i henhold til den pågældende
garantierklæring.
22. Garantier er kun gældende, såfremt garantierklæringens
betingelser er opfyldt, og brugs-, monterings- og
benyttelsesanvisninger er fulgt.
MANGLER:
23. Køber må straks ved modtagelsen, og inden materialerne
tages i brug eller bearbejdes, gennemgå de leverede varer
for at sikre sig, at disse er mangelfri.
Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser,
der er eller burde have været konstateret ved en sådan
kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage
efter varens levering på købers plads for at kunne tages til
følge.
24. Såfremt materialerne skal monteres eller indgå i en
montage, som ikke foretages af køber, skal køber sørge
for, at materialerne - inden montagen påbegyndes gennemgås
for mangler, idet reklamation ikke kan finde sted, efter at
montage er påbegyndt.
25. Såfremt der konstateres mangler, for hvilke vi hæfter, og
som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber berettiget til
at hæve købet for den pågældende levering, med mindre
vi foretager omlevering uden ugrundet ophold. Hæves
købet, er køber pligtig til at stille de leverede varer til vor
rådighed i samme stand, som de var ved leveringen.
Er der tale om en for lille leverance, er vi forpligtiget til at
foretage
efterlevering
på
vore
normale
leveringsbetingelser så hurtigt som muligt og til uændret
pris i det omfang vi kan opnå en sådan levering på samme
vilkår fra vor leverandør.

26. Har køber ikke inden et år efter varens overgivelse til ham
meddelt os, at han vil påberåbe sig en skjult fejl eller
mangel, kan han ikke senere gør denne gældende, med
mindre vi skriftligt har påtaget os at indestå for varen i
længere tid.
Ved køb af byggematerialer til brug ved byggeri i Danmark
er den nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst
6 år fra overgivelsen af materialerne til køber.
UDVIDET ANSVAR FOR MANGLER:
27. Ved materialeleverancer til statsligt og statsstøttet byggeri
samt til byggeri, hvorom særlig aftale om udvidelse af
ansvarsperioden skriftligt er aftalt, gælder desuden
følgende
regler:
28. Vort ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret
dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses som godtgjort, at et krav vedr.
mangler ved leverancer ikke - eller kun med stor
vanskelighed - kan gennemføres mod vor køber eller mod
efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan
gøres gældende direkte mod os.
Også i sådanne tilfælde kan vi kun gøres ansvarlig for
mangler i det omfang vor egen leverance er mangelfuld og
endvidere kun i det omfang, der følger af vort eget
kontraktforhold med vor køber.
Vi anerkender dog i alle tilfælde, at kunne sagsøges
sammen med køberen eller efterfølgende købere i
anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og An lægsvirksomhed.
ANSVAR FOR LEVERANCERS SKADEFORVOLD-ELSE
(PRODUKTANSVAR):
29. Som mellemhandler hæfter vi for produktskade som den
solgte vare forvolder på personer. Herudover hæfter vi som
mellemhandler kun for produktskade for andre
ting/genstande, der efter deres art sædvanligvis er
beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, og
hovedsageligt er
anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed
(forbrugerting) efter at varen er bragt i omsætning eller
præsteret.
Vort mellemhandler ansvar er i øvrigt reguleret i Lov om
produktansvar.
Herudover er vort firma kun selvstændigt erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting
(erhvervsting), hvis det dokumenteres, at den indtrufne
ska de beror på en defekt i varen, hidrørende fra fejl begået
af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller
andet indirekte tab. Vort selvstændige ansvar for skade på
ting kan aldrig overstige kr. 1 mio.
Vi hæfter såvel som mellemhandler som ved selvstændigt
culpaansvar kun i 3 år efter den dag, da skadelidte har fået
eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.
Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol,
som behandler erstatningskrav mod os i anledning af de
solgte varer.
TVISTER:
30. Opstår der i anledning af leverancen tvist om varernes
kontraktmæssighed m.v., er det vor ret at vælge, om tvisten
skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.
31. Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges
ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor
køber bor eller opholder sig.
32. Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres
voldgiftsretten efter reglerne i »Almindelige Betingelser for
Arbejder og Leverancer 1992” § 47.
33 Syn og skøn etableres efter reglerne i »Almindelige
Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992” § 45.
Herudover er AB 92 ikke vedtaget for vore leverancer.

