SANDERUM SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED A/S
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.
1.1.

Anvendelse
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg og enhver
leverance fra Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S (herefter benævnt SSM), såvel ved levering
af et fysisk produkt, en arbejdsydelse eller en kombination heraf, medmindre SSM ved udtrykkelig
skriftlig aftale har fraveget disse helt eller delvist.

2.
2.1.

Aftaleindgåelsen og leverancens omfang
SSM’s tilbud er ikke som sådan bindende, og kundens accept af et tilbud er således ikke bindende for
SSM. En bindende aftale foreligger, når SSM har
fremsendt ordrebekræftelse, og i så fald på de vilkår
som er anført i ordrebekræftelsen eller, hvortil der
henvises i ordrebekræftelsen.

2.2.

Leverancen omfatter udelukkende materialer og
ydelser, som er udtrykkeligt anført i ordrebekræftelsen. Såfremt SSM leverer andre eller ekstra materialer eller ydelser, skal kunden særskilt betale herfor efter regning.

3.
3.1.

Priser og betalingsbetingelser
Alle priser er eksklusive moms, medmindre andet
udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages
forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før
som efter aftaleindgåelse, herunder i tilfælde af
uvarslede ændringer af materialepriser, priser fra
underleverandører, ændringer i og indførelse af nye
offentlige afgifter og lignende. Ændres leverancens
art eller forøges SSM’s omkostninger på grund af
kundens forhold, er SSM ligeledes berettiget til at
regulere den angivne pris i overensstemmelse hermed. Fragt og emballage kan afkræves kunden
særskilt ud over prisen i tilbud m.v.

3.2.

Betalingsbetingelserne er som angivet i ordrebekræftelsen. Dog kan SSM til enhver tid kræve sikkerhedsstillelse i form af bankgaranti for den ubetalte del af købesummen, der i så fald stilles af kunden
senest 8 dage efter kundens modtagelse af anmodning herom.

3.3.

I tilfælde af forsinket betaling tilskrives morarenter
fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med 1,5%
pr. påbegyndt måned. Ved forsinket betaling er
SSM, uanset forsinkelsen vedrører samme eller andre af kundens ordrer berettiget til uden varsel at
standse alle leverancer og arbejder og i tillæg dertil
efter skriftligt påkrav med 10 dages frist efter eget
valg af ophæve en eller flere af aftalerne med kunden.

4.
4.1.

Produktinformation og tegninger
Oplysninger i produktinformation og lignende er kun
bindende, i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser dertil. Tekniske tegninger og lignende
tilhører den af parterne, der har leveret disse, og må
ikke benyttes af kunden til andre formål.

5.
5.1.

Arbejdsstedet og arbejdsforhold
I tilfælde, hvor SSM skal forestå montering, installation eller lignende, skal kunden sørge for, at SSM

har fri og uhindret adgang til arbejdsstedet således
at arbejdet kan foregå frit og uhindret og uden afbrydelser. I modsat fald skal kunden betale særskilt for
enhver deraf følgende forsinkelse eller besværliggørelse af arbejdet og enhver ekstraudgift og ekstraarbejde efter regning. Kunden skal herunder betale for
ventetid og ekstra transporttid efter regning. I sådanne tilfælde kan SSM uden varsel kræve indbetaling af et depositum svarende til den skønnede ekstraomkostning for kunden.
5.2.

I tilfælde, hvor SSM skal forestå montering, installation eller lignende, forudsættes det, at kunden leverer nødvendig strøm og vandforsyning til arbejdet
samt, at alle nødvendige stik, ledninger, rørføringer
m.v. forefindes på installationsstedet, således at der
umiddelbart kan ske tilkobling hertil. Det forudsættes
endvidere, at kunden har sikret sig, at installationsområdet er klargjort og egnet til formålet, herunder
at vægge og gulve m.v. har den fornødne bæredygtighed og overflade m.v.

6.
6.1.

Ejendomsforbehold
Alle materialer forbliver SSM’s ejendom, indtil betaling er sket fuldt ud.

7.
7.1.

Levering og forsinkelse
Levering sker ab fabrik, d.v.s., at kunden bærer
risikoen for alle produkter fra det tidspunkt, hvor disse forlader SSM’s adresse. Såfremt transporten sker
direkte til kunden fra en af SSM’s underleverandører, bærer kunden ligeledes forsendelsesrisikoen
med mindre andet er udtrykkelig aftalt. Det anførte
gælder uanset om SSM ifølge aftale afholder udgifterne til transport og forsendelse. I tilfælde, hvor
SSM skal forestå montering eller installation, bærer
kunden risikoen for hændelig eller udefra kommende
skade på produkterne, der rammer produkterne på
det sted, hvor produkterne skal installeres eller opbevares med henblik herpå.

7.2.

Leveringstiden anført i ordrebekræftelsen er at betragte som det seneste tidspunkt, hvor levering forventes at ske, og SSM er således berettiget til at levere på et tidligere tidspunkt. Leveringstiden angivet
i ordrebekræftelsen er ligeledes at betragte som det
forventede leveringstidspunkt, og kan således ikke
opfattes som en garanti for, at levering er sket ved
udløbet af leveringstiden. Yderligere må kunden forvente at leveringstiden udskydes i tilfælde af, at
kunden ikke rettidigt har givet SSM ønskede eller relevante oplysninger om ordren og monteringsstedet,
i tilfælde af at monteringsstedet eller arbejdsforholdene ikke lever op til det i pkt. 5 anførte samt i tilfælde, hvor der foreligger en ansvarsfrihedsgrund som
nærmere anført i pkt.11. I alle sådanne tilfælde forlænges leveringstiden i det omfang, hvori SSM efter
omstændighederne skønner dette rimeligt.

7.3.

Såfremt leveringstiden overskrides væsentligt, og
dette ikke skyldes forhold, for hvilke kunden er ansvarlig eller bærer risikoen, er kunden ved påkrav til
SSM berettiget til at kræve levering inden rimelig tid.
Kunden kan i sådanne tilfælde meddele SSM en riSide
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melig frist, der ikke kan være mindre end 4 uger. I tilfælde af, at SSM efter udløbet af denne frist, fortsat
ikke har fortaget levering, og dette skyldes forhold,
for hvilke SSM er ansvarlig, skal kunden være berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sine
direkte omkostninger pga. forsinkelsen. Medmindre
SSM har handlet groft uagtsomt, kan SSM ikke drages til ansvar for driftstab og andre indirekte tab.
Kunden har ikke andre beføjelser i tilfælde af forsinkelse, end anført her i pkt. 7.
8.
8.1.

Mangler
Når levering er sket - eller hvor ordren også omfatter
montage, når montering er afsluttet - skal kunden
straks herefter grundigt undersøge og afprøve, om
det leverede er i overensstemmelse med ordren og
fuldt funktionsdygtigt. Såfremt dette ikke er tilfældet,
skal kunden straks og altid inden 8 dage efter levering give skriftlig meddelelse til SSM. Såfremt manglen ikke kunne opdages ved en sådan grundig undersøgelse og afprøvning, skal kunden i alle tilfælde
give skriftlig meddelelse senest 8 dage efter at
manglen blev eller burde være blevet opdraget. I intet tilfælde skal SSM dog være ansvarlig for mangler, når der er forløbet mere end 12 måneder efter
leveringen uden, at SSM har modtaget skriftlig reklamation, idet ethvert mangelskrav i så fald er forældet.

8.2.

I tilfælde af at SSM er ansvarlig for mangler, er SSM
forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, at give forholdsmæssigt afslag i prisen eller betale erstatning
for kundens direkte tab p.g.a. manglen. Såfremt afhjælpning medfører indgreb i andet end det af ordren omfattede eksempelvis i kundens ejendom,
påhviler arbejdet og omkostninger herved kunden.
Såfremt det viser sig, at reklamation ikke er berettiget eller kun delvist berettiget, kan SSM kræve betaling for det arbejde og de omkostninger reklamationen har afstedkommet.

8.3.

SSM er ikke ansvarlig for mangler og manglende
funktionsdygtighed, som ikke skyldes SSM’ forhold,
og SSM er herunder ikke ansvarlig i tilfælde af mangelfuld vedligeholdelse eller fejlagtig brug. Endvidere
er SSM i intet tilfælde ansvarlig, såfremt andre end
SSM har foretaget reparation af eller andre former
for indgreb i det solgte.

8.4.

Såfremt SSM ikke inden rimelig tid opfylder sine
forpligtelser som beskrevet i pkt. 8.2., kan kunden
ved skriftlig meddelelse give SSM en sidste frist.
Denne frist kan ikke være kortere end 4 uger. Såfremt SSM efter udløbet af denne frist fortsat ikke
har opfyldt sine forpligtelser, og såfremt manglen er
væsentlig, kan kunden hæve aftalen ved skriftlig
meddelelse til SSM. Ved sådan ophævelse kan kunden kræve erstatning for sit direkte tab, og kunden
kan endvidere – mod tilbagelevering af det købte i
uforandret stand – kræve tilbagebetaling af købesummen. Det præciseres at SSM’s ansvar i intet tilfælde kan omfatte driftstab og andre indirekte tab.
SSM’s misligholdelse af sine pligter i henhold til dette pkt. 8 giver ikke kunden andre beføjelser, end udtrykkeligt anført her i pkt. 8.

9.
9.1.

Materialer og oplysninger modtaget fra kunden
m.fl.
hvor der i leverancen indgår materialer, der direkte
eller indirekte stammer fra kunden eller kan henføres til kunden eller dennes øvrige samarbejdspartnere, da forudsætter SSM uden videre, at sådanne
materialer er velegnede til formålet, og SSM foretager således ingen form for kontrol heraf. Det samme
gælder, hvor leverancen direkte eller indirekte er baseret på tegninger, instrukser eller øvrige oplysninger fra kunden eller kundens øvrige samarbejdspartnere, idet SSM således automatisk og uden nogen form for kontrol forudsætter, at sådanne oplysninger m.v. er korrekte og velegnede til formålet.

10.

Ansvar for tingskade forvoldt af leverancen efter
overtagelsen (produktansvar)
10.1. Kunden skal holde SSM skadesløs, i den udstrækning SSM pålægges ansvar over for tredjemand for
sådan skade og sådant tab, som SSM efter dette
punkts andet og tredje afsnit ikke er ansvarlig for
over for kunden.
SSM er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder,
medens leverancen er i kundens besiddelse,
b) på produkter, der er fremstillet af kunden, eller
på produkter, hvori disse indgår, eller for skade
på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager.
I intet tilfælde er SSM ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De
nævnte begrænsninger i SSM’s ansvar gælder ikke,
hvis SSM har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne
om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal
denne part straks underrette den anden herom.
SSM og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem
på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem
kunden og SSM skal dog altid afgøres i henhold til
punkt 12.
11.
Ansvarsfrihed (force majeure)
11.1. SSM skal være ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser af enhver art,
såfremt den manglende eller forsinkede opfyldelse
helt eller delvist kan henføres til forhold uden for
SSM’s direkte kontrol, herunder eksempelvis i tilfælde af manglende eller forsinkede leverancer fra underleverandører, transport- og forsendelsesvanskeligheder, uro, krig, arbejdsnedlæggelser hos SSM eller andre, dårlige vejrforhold, brand, vareknaphed,
mangel på arbejdskraft m.v.
12.
Lovvalg og værneting
12.1. Retsforholdet mellem SSM og kunden er underlagt
dansk ret. Alle tvistigheder mellem SSM og kunden
skal afgøres ved anlæggelse af retssag ved Retten i
Odense. SSM kan dog altid vælge, at sag i stedet
for skal anlægges/føres ved kundens værneting.
(Version1.2014
Side

2

SANDERUM SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED A/S
ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Side

3

