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Nordic Galvanizers’ almindelige salgs- og leveringsbetingelser
1.
Forord
1.1 Nedenfor er anført Nordic Galvanizers’ almindelige
salgs- og leveringsbetingelser.
a) Enhver ordre udføres af foreningens medlemer
iht. Dansk Standard DS/EN ISO 1461:2009.
b) Kunden
opfordres
i
forbindelse
med
ordreafgivelse til at rekvirere DS/EN ISO
1461:2009 hos Dansk Standard, idet standarden
kun kan rekvireres hos Dansk Standard.
c) Der vil i de enkelte tilbud fra leverandøren
eventuelt forekomme konkrete afvigelser fra
DS/EN ISO 1461:2009. – Disse afvigelser går i
så fald forud for nedenstående almindelige
salgsog
leveringsbetingelser,
herunder
tekniske leveringsbetingelser.
d) Følgende
almindelige
salgsog
leveringsbetingelser
Nordic
Galvanizers’
tekniske leveringsbetingelser finder anvendelse
ved enhver leverance, fra foreningens
medlemmer medmindre de skriftligt er fraveget
ved en forudgående aftale.
e) De almindelige salgs- og leveringsbetingelser
samt
Nordic
Galvanizers’
tekniske
leveringsbetingelser
finder
således
også
anvendelse på alle ekstra ydelser, såsom
kranarbejde og gevindopskæring, samle- og
montagearbejde, transport og svejsning, men
ikke begrænset hertil.
f) Varmforzinkeren/leverandøren er i det følgende
benævnt VFZ.
2.
Tilbud
2.1 Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbuddets dato,
medmindre andet er angivet.
2.2 Så længe ordre eller delordre ikke er indleveret og
accepteret med aftale om termin til udførelse hos
VFZ, er denne berettiget til med 14 dages varsel at
meddele ændringer i pris og/eller betingelser. Ved
ændring i h.t. den oprindelige aftale, er kunden frit
stillet.
2.3 Mellem VFZ og kunden indgåede generelle løbende
prisaftaler bortfalder, hvis der ikke har været afgivet
ordrer i h.t. hertil i en 3 måneders periode. – Ved
efterfølgende samhandel aftales pris og/eller
betingelser konkret.
3.
Pris og betalingsbetingelser
3.1 Tilbuddet er afgivet efter gældende dagspris.
Tilbudsprisen kan ændres med foranstående varsel.
Medmindre andet er aftalt eller angivet på
fakturaen, er betalingsbetingelser netto kontant.
Ved betaling senere end forfaldsdag beregnes
renter.

3.2 Ved betalingsforsinkelse hos kunden – eller ved
overskridelse af kreditlimit – er VFZ berettiget til kun
at udføre yderligere leverancer mod kontant
betaling. Gøre alle åbne – også henstandgivne –
fakturabeløb forfaldne og forlange kontant betaling.
3.3 Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af
betaling.
3.4 Kunden kan alene modregne overfor VFZ med ube
stridte modfordringer.
4.
Afhentning og levering
4.1. Særlige betingelser vedrørende indhold og omfang
af levering i vore skriftlige tilbud/ordre-bekræftelser
går forud for nærværende almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, der i øvrigt opretholdes i
uændret omfang, medmindre de er fraveget, jfr.
ovenstående. – Særaftaler og ændringer kræver
VFZ’s skriftlige bekræftelse for at være gyldige.
4.2 Kundens egen indlevering af materialer eller
kundens ordrer om afhentning af materialer
betragtes som kundens accept af tilbud og udgør
samtidig ordrebekræftelse i h.t. og accept af
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der har
været vedclipset tilbuddet.
5.
Levering sker ab fabrik
5.1 Dette gælder også selvom VFZ ved egne folk eller
ved tredjemand efter aftale med kunden befordrer
det solgte til et af kunden angivet sted.
5.2 Kunden må selv drage omsorg for tegning af
forsikring for skader, der rammer det købte under
transport til VFZ og efter levering (ab fabrik).
5.3 På
afhentnings-/leveringsadressen
må
der
forefindes fast kørevej og kunden må stille
personale, læssemateriel og strøer til rådighed ved
læsning/aflæsning, således at dette kan ske uden
unødig ventetid.
5.4 Længere ventetid end 1 time vil medføre, at VFZ’s
vognmand returnerer materialerne til VFZ – Ekstra
omkostninger i forbindelse hermed vil blive debiteret
kunden. – VFZ friholdes herefter for overholdelse af
oprindeligt indgåede leveringsterminer.
5.5 Det er kundens ansvar, at VFZ ved afhentning af
materialer modtager en udførlig og specificeret
følgeseddel
omhandlende
min.
antal,
materialebetegnelse, mål, evt. skitse, idet VFZ ellers
ikke påtager sig ansvaret for differencer.
5.6 Ønsker kunden, at forsendelsen eller leveringen
sker til en anden adresse end kundens adresse,
afholder han omkostningerne herved.
5.7 Det er ligeledes kundens ansvar, at der på
afleveringsstedet er en af kunden befuldmægtiget

person, der kan godkende materialets mængde og
konstatere, at der ikke er transportskader.
5.8 Konstateres transportskader, skal modtageren
straks, når transporten er foretaget af eller rekvireret
af VFZ, ved påtegning på fragtbrev eller ved
fremsendelse af mail inden vognmanden forlader
stedet,
skriftligt
reklamere
direkte
overfor
transportfirmaet eller VFZ. – En undladelse heraf
betragtes som uforbeholden accept af de modtagne
materialer med den følge, at VFZ ikke kan gøres
ansvarlig
for
skader
og
differencer
ved
efterfølgende reklamationer.
5.9 Produktions- og leveringstermin aftales forud for
hver leverances vedkommende.
5.10 Kunden kan ikke kræve erstatning i tilfælde af
forsinkelse.
5.11 Kunden kan ikke afvise delleverance.
5.12 Er materialerne klar til afsendelse og forsinkes
afsendelsen eller modtagelsen af grunde, som VFZ
ikke er ansvarlig for, overgår risikoen til kunden ved
advis pr. telefon med efterfølgende skriftlig
meddelelse om klarmelding.
5.13 Alle omkostninger og enhver risiko ved oplagring er
for kundens regning og ansvar.
6.
Force majeure
6.1 Der tages sædvanligt forbehold for Force majeure.
7.
Mangler
7.1 VFZ indestår på nedenstående vilkår for, at det
udførte arbejde er af sædvanlig god kvalitet.
7.2 Kunden er forpligtet til at undersøge materialerne
straks ved levering og straks skriftligt og senest
inden 48 timer meddele VFZ om fabrikationsfejl.
Såfremt manglerne må betegnes som skjulte, gives
meddelelse straks efter de er opdaget.
7.3 Reklamation over materialerne skal i hvert tilfælde
meddeles skriftligt før forarbejdning, benyttelse eller
videreafhændelse, idet VFZ ellers er berettiget til at
afvise reklamationen.
7.4 Såfremt de leverede materialer er mangelfulde, og
såfremt dette bliver påtalt inden ovenstående frist,
er VFZ berettiget til at udbedre skaden uden, at
kunden kan gøre yderligere mangelbeføjelser
gældende.
7.5 Ethvert krav udover ovennævnte forpligtelse, såsom
krav
på
erstatning
af
omkostninger,
transportudgifter, af- og påmontering eller anden
skade, er VFZ uvedkommende, medmindre kunden
godtgør, at VFZ har handlet groft uagtsomt.
7.6 I de tilfælde, hvor der vil kunne fremsættes et
erstatningskrav, hæfter VFZ dog aldrig for driftstab,
avancetab, dagbods- eller andet indirekte tab,
herunder følgeskader eller krav fra kundens
kontraktspartner.

7.7 Et erstatningskrav mod VFZ er i alle tilfælde
beløbsmæssigt begrænset til fakturabeløbet for den
mangelfulde leverance.
7.8 VFZ hæfter ikke for fejl og mangler, der kan
tilskrives behandling, befordring, opbevaring og
andre forsømmelser hos andre end VFZ.
7.9 Alle behandlede konstruktioner betragtes som
godkendt af kunden ved levering ud af landet eller
ved indbygning i andre konstruktioner.
7.10 Det er kundens ansvar, at den foreskrevne
overfladebehandling er egnet til den pågældende
opgave, og at overfladebehandling ikke skades ved
montage eller ibrugtagning. Zinkens bestandighed
skal tilgodeses.
8.
Produktansvar
8.1 For produktansvar gælder de til enhver tid
gældende danske retsregler. Leverandøren er ikke
ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet
indirekte tab.
8.2 For materialer, der skal slutleveres i Nordamerika,
fraskriver VFZ sig ethvert ansvar i det indbyrdes
forhold, og kunden er således forpligtet til at tegne
behørig produktansvarsforsikring også for det af
VFZ udførte arbejde, for så vidt materialerne skal
slutleveres til Nordamerika.
9.
Værneting
9.2 Enhver tvist i anledning af leverancer, skal
anlægges ved byretten i den retskreds, hvor
leverandøren er hjemmehørende. Alle tvister
afgøres efter dansk ret.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

Tlf. +46 (0)8 446 67 60
info@nordicgalvanizers.com
www.nordicgalvanizers.com

