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Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Kamph Honeteknik A/S
1.

Anvendelse og forrang

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”betingelserne”) gælder for alle tilbud, ordrer og
leverancer fra Kamph Honeteknik A/S, CVR-nr. 26 07 84 58, (herefter ”sælger”) til enhver kunde (herefter
”køber”), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftlig.
Nærværende betingelser skal have forrang og sælger er derfor ikke bundet af købers indkøbsbetingelser og
andre af købers vilkår, som ikke har været genstand for individuel forhandling.
2.

Tilbud og ordre

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, som kan foretages indtil at der foreligger en bindende
aftale.
Afgiver sælger tilbud, som ikke angiver en acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt det ikke af
køber er accepteret senest 14 dage fra dateringen af tilbuddet.
Tilbud bliver først bindende ved sælgers ordrebekræftelse.
3.

Priser

Alle priser angives i danske kroner eksklusiv moms, told, afgifter, transportomkostninger og alle øvrige
omkostninger, der i øvrigt påhviler køber som følge af den aftalte EXW klausul.
Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker en stigning i indkøbs- og råvarepriser,
valutakurser, fragt, told, skat, afgifter og lignende, er sælger berettiget til at ændre de overfor køber aftalte
priser.
Sælger forbeholder sig i øvrigt retten til at foretage almindelig prisregulering.
4.

Betaling

Betaling skal ske netto kontant medmindre andet er aftalt skriftligt.
Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen.
Sælger forbeholder sig retten til at fremsende varer pr. efterkrav.
Køber er ikke berettiget til at foretage modregning, såfremt modkravet ikke er anerkendt af sælger. Køber
er heller ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen
art, herunder påståede mangler.
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5.

Levering

Levering sker EXW (INCOTERMS) fra sælgers adresse (Rugvænget 11 B, 2630 Taastrup, Danmark), sælgers
lager eller anden facilitet eller adresse valgt af sælger i henhold til de til enhver tid gældende INCOTERMS.
Sælger vælger forsendelsesform og -metode og forsendelse sker for købers regning og risiko. Køber bærer
risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed. Det påhviler køber for egen regning at tegne eventuel
transport- og vareforsikring.
Levering anses sket på det tidspunkt, hvor varerne er stillet til rådighed for afhentning på sælgers adresse.
6.

Emballage

Emballage ved større maskinleverancer, herunder honemaskiner, bænke og lignende, debiteres separat og
tages ikke retur.
7.

Leveringstid og forsinkelse

Leveringstiden fastsættes af sælger efter bedste skøn og på baggrund af forholdene ved aftalens indgåelse.
Sælger er i intet tilfælde af forsinkelse ansvarlig for købers driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller
andre indirekte tab.
8.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil at hele købesummen, herunder påløbne renter,
omkostninger m.v. er betalt.
9.

Mangler og reklamation

Ved levering af en vare skal køber straks og senest 8 dage efter modtagelsen foretage en undersøgelse af
varen. Såfremt køber vil gøre mangelsbeføjelser gældende, skal køber reklamere straks efter at manglen er
eller burde være blevet opdaget.
Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, men ikke reklamerer, kan køber ikke på et senere
tidspunkt gøre manglen gældende.
Sælger har ret at foretage udbedring, eller at levere en erstatningsvare. Såfremt sælger ikke tilbyder at
udbedre manglen, eller leverer en erstatningsvare, kan køber, forudsat at manglen ikke er uvæsentlig,
hæve købet, alternativt kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
Ved levering af en erstatningsvare gælder nærværende betingelser.
Hvis sælger anerkender pligt til udbedring skal køber for egen regning og risiko returnere varen til sælger.
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Mangler berettiger ikke køber til erstatning for driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller andre
indirekte tab.
Sælgers ansvar for mangler omfatter i alle tilfælde kun mangler, som konstateres indenfor 1 år efter
leveringstidspunktet.
10.

Returnering og ophævelse af ordrer

Køber kan efter ordrebekræftelse fra sælger ikke annullere købet, medmindre andet skriftligt er aftalt.
Såfremt sælger undtagelsesvis accepterer annullering og returnering af leverede varer, opkræves altid et
gebyr hos køber, som svarer til 20 % af købesummen.
Varer, der er specialfremstillet til køber, kan ikke returneres.
11.

Produktansvar

For produktansvar er sælger som udgangspunkt ansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom.
Sælger er dog uden ansvar for skade, som kan henføres til urigtig anvendelse og/eller forkert opbevaring af
den solgte vare.
Indtræder der ansvar for sælger, omfatter ansvaret ikke driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller
andre indirekte tab.
I den udstrækning sælger pålægges ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger
skadesløs. Såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav mod enten sælger eller køber, skal parterne
straks orientere hinanden herom.
12.

Produkter til honing og reparation

Produkter, der fremsendes til sælger med henblik på reparation eller bearbejdning, leveres på sælgers
adresse og for købers regning og risiko. Efter endt reparation eller bearbejdning returneres produkterne til
køber efter nærværende betingelser.
Såfremt køber anmoder om tilbud på reparation, uden efterfølgende at acceptere tilbuddet, pålægges der
køber et gebyr for udarbejdelsen af tilbuddet.
13.

Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav mod sælger kan ikke overstige fakturabeløbet på den solgte vare.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for købers eventuelle driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller
andre indirekte tab.
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14.

Force majeure

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som
hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets
fremsættelse og ligger uden for sælgers kontrol.
Som eksempler på force majeure kan nævnes arbejdskonflikter, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder,
vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud,
afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- eller
afgiftsforhøjelser, almindelig vareknaphed og hardship hos underleverandører.
15.

Ugyldighed

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse betingelser kendes ugyldige eller uvirksomme skal ingen af
de øvrige bestemmelsers gyldighed eller lovlighed påvirkes eller forringes deraf.
16.

Tvister, lovvalg og værneting

Alle uoverensstemmelser mellem sælger og køber skal afgøres efter dansk ret med Retten i Glostrup som
værneting i 1. instans. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale
Købelov (CISG) finder ikke anvendelse.

-4-

