Opdateret 6. oktober 2011/HFN
Generelle salgs- og leveringsbetingelser.
§ 1 Kontraktbetingelser, lovvalg
1.1 Disse generelle leveringsbetingelser og vore skriftlige ordrebekræftelser er
bestemmende for kontraktens betingelser. Andre betingelser eller aftaler kræver vores
særlige skriftlige accept. Tilbud er gældende i 1 uge fra tilbudsdato, med forbehold for
ændringer i metalprisen. Alle tilbud og ordrebekræftelser er ligeledes betinget af en positiv
kreditgodkendelse.
1.2 For alle indbyrdes retsforhold gælder dansk ret, bortset fra Forende nationers overenskomst
af 11.04.1980 vedrørende kontrakter om internationalt varekøb (CISG)
§ 2 Pris, betaling, sikkerhed.
2.1 Alle skatter og øvrige afgifter, som opstår i modtagelseslandet i forbindelse med vore
leveringer og andre ydelser, er for ordregiverens regning. Aftalte priser gælder, såfremt andet
ikke er aftalt, ab sælgers lager eksklusive merværdiafgift. Såfremt der efter en ordres
bekræftelse indtræder ændringer i valutakurser, som bevirker en forhøjelse af sælgers prise,
vil prisforhøjelsen blive debiteret som tillæg til de aftalte priser. Ved levering til lande
indenfor de europæiske fællesskaber, er ordregiver ved bestilling forpligtet til at oplyse om sit
moms-identifikationsnummer. Såfremt ordregiver ikke eller kun i utilstrækkelig grad oplyser
os om sit moms nr. har vi ret til at forlange den deraf forårsagede skade godtgjort af
ordregiver. Det samme gælder, hvis ordregiver ved bestilling ab fabrik ikke afgiver de
nødvendige bekræftelser vedrørende varens transport og destination. Vi har ikke pligt til at
kontrollere det oplyste moms nr. Ved væsentlig ændring af bearbejdningsomkostningerne,
kan vi foretage en rimelig pristilpasning. Metalprisfastsættelser kan ikke ændres a posteriori.
2.2 Betaling skal ske netto kontant inden 20 dage, med mindre andet er aftalt. Betalingsfrister
løber fra fakturadato, ved leveringer til udlandet fra varens modtagelse. Indbetalinger
ved check o. lign. modtages med forbehold for dækning. Varerne forbliver sælgers ejendom, indtil
den endelige afvikling af alle nuværende og fremtidige krav som følge af bestillingen fra køber.
2.3 Ved sen betaling opkræves morarenter med 2% pr. måned.
2.4 Modregning og tilbageholdelse er kun tilladt, såfremt ordregiverens modkrav er ubestridt
eller fastslået ved endelig dom.
2.5 Hvis betalingsbetingelserne ikke overholdes, eller hvis vi bliver bekendt med
omstændigheder, der rejser tvivl om ordregivers kreditværdighed og betalingsevne, har vi,
uden præjudice for vore øvrige lovmæssige rettigheder, ret til at annullere samtlige
indrømmede betalingsfrister og forlange forudbetaling eller sikkerhed.
2.6 Emballage debiteres samtidig med varerne og forfalder til betaling samtidig med disse.
Ved fragtfri returnering i uskadt stand inden for 3 måneder fra fakturadato krediteres
emballagen til den fakturerede værdi.

§ 3 Omforarbejdningsforretninger
3.1 Ved omforarbejdningskontrakter skal der være dækning på metalkontoen senest 3 uger før
udleveringsterminen.
§ 4 Risiko, udlevering, handelsklausuler, offentlige normer
4.1 Ved fragtfri forsendelse og selvafhentning overgår enhver risiko for forsendelsen til
overgiveren, når leverancen forlader os.
4.2 Ordregiveren kan ikke afvise delleveringer. Ved forsendelse bestemmer vi speditør,
fragtfører og forsendelsesvejen.
4.3 For alle handelsklausuler gælder INCOTERMS 2000.
4.4 De i bestillingsteksten anførte offentlige nationale og internationale normer, forstås som
den til enhver tid gyldige udgaves norm.
§ 5 Leveringstidspunkt, leveringshindring, forsinkelse
5.1 Leveringsfrister og –terminer betegner altid kun det omtrentlige leveringstidspunkt ab
fabrik eller lager og regnes fra den dato der er fuld enighed om ordrens udførelse, såsom f.eks.
endelig godkendelse af tegning.
5.2 Vores leveringsforpligtelse er under forbehold for rettidig og korrekt levering til os,
medmindre den ikke rettidige eller forsinkede levering er forårsaget af os.
5.3 Hvis leveringen forsinkes pga. force majeure, forlænges leveringstiden, afstemt efter
forholdene. Denne bestemmelse gælder uanset om årsagen til forsinkelsen indtræder før den
aftalte leveringsfrist, eller på et tidspunkt, hvor den ramte kontraktpart allerede er i mora. Som
force majeure anses driftsforstyrrelser, fabriksafbrydelse, forsynings-vanskeligheder,
arbejdskamp og øvrige forhold, der væsentligt vanskeliggør vores levering.
5.4 Vi kommer under alle omstændigheder kun i mora, hvis vi, efter at forfaldstidspunktet er
indtrådt, trods ordregivers skriftlige opfordring og af årsager, som vi bærer ansvaret for, ikke
leverer inden for en rimelig frist. Det er herved en forudsætning, at ordregiveren ikke selv er i
mora med en forpligtelse fra samhandelsforholdet.
5.5 Såfremt leverancer skal ske efter købers skriftlige afkald eller specifikation, skal først og fremmest
det derom aftalte være gældende. Dersom afkald eller specifikation af købt kvantitet ikke
kommer sælger i hænde til aftalt tid, er sælger frit stillet til at hæve købet for den resterende
del af kontrakten samt at søge erstatning hos køberen og/eller tilstille køberen faktura på den
resterende kvantitet samt at levere denne.
§ 6 Vægt, antal, mål, tilstand, legering, afvigelser
6.1 Eventuelle afvigelser i vægt, styk, antal eller specifikationer for den leverede var i forhold
til vore oplysninger i følgeseddel eller faktura skal påvises af ordregiver.

6.2 Afhængig af fabrikaternes art, har vi lov til at levere ±10 % af den aftalte vægt eller det
aftalte antal. For de foreskrevne værdier gælder tolerancerne fastsat i den til enhver tid
gyldige DIN/EN-norm. Derudover finder de afgivelser anvendelse, som normalt bruges i
handelen.
§7 Garanti
7.1 Mangler, fejlleveringer og fejlmængder skal, såfremt disse kan konstateres ved en rimelig
undersøgelse, omgående og senest 8 dage efter varens modtagelse meddeles skriftligt. Skjulte
mangler skal ligeledes straks og senest 8 dage efter opdagelsen meddelelses skriftligt.
Eventuel be- eller efterbearbejdning skal straks indstilles.
7.2 Undladt rettidig reklamation indebærer, at varen anses som accepteret. Det samme gælder,
hvis ordregiveren ikke straks på forlangende giver os mulighed for at efterprøve mangelen.
7.3 Ved berettigede reklamationer vil vi efter eget valg omkostningsfrit udbedre eller levere
erstatningsvare fragtfrit til det oprindelige leveringssted mod vægt til vægt tilbagelevering af
den fejlbehæftede vare, eller tage varen retur og tilbagegive den allerede ydede betaling. Ved
fejlslagen udbedring eller erstatningsleverance har ordregiver alene krav på ophævelse eller
forholdsmæssigt afslag.
7.4 Mangelfulde delleveringer giver ikke ordregiver rettigheder med hensyn til de øvrige
delleveringer.
§ 8 Teknisk rådgivning, tilsikring af egenskaber
8.1 Vi yder teknisk rådgivning efter bedste viden og evne. Rådgivningen sker dog uden
forbindende og fritager ikke ordregiveren for egne kontroller og forsøg. Ordregiver er
eneansvarlig for overholdelse af forskrifter fra myndighedernes side ved anvendelse af vore
varer.
8.2 Oplysninger om leveringsomfang, mål, vægt, materialer, udseende og ydelser har til
formål at beskrive det leverede og er ikke en tilsikring af egenskaber. For at en tilsikring af
egenskaber skal være retsgyldig, skal den foregå udtrykkeligt og skriftligt. Hvis varen på
tidspunktet for risikoovertagelsen mangler en tilsikret egenskab, vil vi efter ordregiverens
ønske udbedre eller levere erstatningsvare fragtfrit til det oprindelige leveringssted mod vægt
til vægt tilbagelevering af den mangelfulde vare eller tilbagetage varen mod returnering af den
allerede ydede betaling.
§ 9 Generel ansvarsbegrænsning
9.1 Såfremt der ikke foreligger modstående præceptive lovbestemmelser, anerkender vi kun
skadeerstatningskrav af enhver art i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed og kun i det
omfang, kravet er dækket, herunder beløbsmæssigt, under vores ansvarsforsikring. Såfremt
resterende erstatningskrav ikke er dækket af denne forsikring – som f.eks. ved forsinkelse
eller umulighed – er vores ansvar begrænset til et beløb svarende til prisen på den ramte
leverance eller ydelse. Vi påtager os intet ansvar for driftstab, avancetab eller andet indirekte
tab.

§ 10 Tredjeparts ejendomsrettigheder, værktøjsrettigheder
10.1 Hvis leveringer efter tegninger eller andre oplysninger fra ordregiver krænker
tredjemands ejendomsrettigheder, friholder ordregiver os for alle krav.
10.2 Uanset total eller delvis godtgørelse af værktøjsomkostninger, opnår ordregiveren ikke
selv nogen værktøjsrettigheder.
§ 11 Opfyldelsessted, værneting
11.1 For begge parter gælder Sø- og Handelsretten i København som værneting.

