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1

Anvendelse

1.1

Nedenstående standardbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt
eller på anden måde har aftalt det. Fravigelser skal ske ved skriftlig aftale.

1.2

Ved værktøjer forstås produktionsudstyr, som fremstilles til løsning af en nærmere aftalt opgave.

2

Værktøjer som fremstilles eller skaffes af leverandøren

2.1

Ejendomsret
Leverandøren har ejendomsretten til værktøjer indtil køber har betalt de fulde
værktøjsomkostningerne til leverandøren – herefter overgår ejendomsretten til
værktøjer til køber.
I tilfælde af leverandørens eller købers konkurs følges gældende dansk konkurslovgivning.

2.2

Begrænsninger
Leverandøren er ikke berettiget til at fremstille emner til eget brug eller til tredje
part.

2.3

Betaling
Hvor intet andet er aftalt skal køber betale for værktøjer ved:
• en tredjedel netto kontant ved aftalens skriftlige indgåelse
• en tredjedel netto kontant ved levering af den første udfaldsprøve
• en tredjedel netto kontant når udfaldsprøver er i overensstemmelse med
specifikationsgrundlaget og fremstillet i produktionsdueligt værktøj, med betaling senest 30 dage herefter, såfremt kunden ikke fremfører en berettiget
reklamation.
Hvis betaling ikke sker på forfaldstidspunkt, vil der blive pålagt morarente per
påbegyndt måned, jævnfør rentelovens § 5, stk. 1. (Nationalbankens officielle
udlånsrente med tillæg på 7 procentpoints).

2.4

Specifikation af kvalitet
Leverandøren er ikke ansvarlig for emnekonstruktion, herunder design og konstruktion af købers emner, som fremstilles ved hjælp af værktøjet. Ønsker køber
specifikke krav til emnets geometri, overflade, mekaniske egenskaber eller krav
til værktøjets levetid (skudgaranti), skal dette skriftligt aftales.

2.5

Ændringer
Leverandøren har ikke pligt til at udføre ændringer, før parterne skriftligt har indgået aftale om ændringernes følger for tilbudt pris, leveringstermin og eventuelle
andre vilkår i aftalen.
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2.6

Annullering
Det er muligt for køber at annullere en ordre. Meddelelse om eventuel annullering af en ordre skal skriftligt fremsendes til leverandøren, som straks skal standse arbejdet for at undgå afholdelse af yderligere omkostninger.
Køberen skal uanset annulleringen betale aftalte beløb med fradrag af, hvad leverandøren har sparet ved standsningen af arbejdet. Dette er også gældende
ved konkurs, betalingsstandsning eller konstateret insolvens.
Ved aftalens indgåelse kan der aftales pris for leverandørens know-how. Denne
pris skal betales, såfremt køberen annullerer ordren helt eller delvis.

2.7

Leveringstid
Med mindre andet er aftalt, er leveringstiden lig med tiden fra afgivelse af ordre
til levering af de første udfaldsprøver, som er i overensstemmelse med specifikationsgrundlaget og fremstillet i produktionsdueligt værktøj.
Efterfølgende tilretninger af værktøjet er ikke indeholdt i leveringstiden, med
mindre dette er aftalt skriftligt.

2.8

Forsinkelse
Hvis der opstår forsinkelse, skal leverandøren skriftligt informere køberen herom
med oplysning om ny leveringstermin. Med mindre andet skriftligt er aftalt, opnår
køber i tilfælde af forsinkelse ikke andre rettigheder end at køber kan annullere
aftalen i henhold til 2.6. Ny leveringstermin må maksimalt være den oprindelige
leveringstid med tillæg af 20%, dog maksimalt 3 uger. Er forsinkelsen væsentlig
for køber, og kan ny leveringstermin ikke opfyldes, kan køber skriftligt ophæve
aftalen og er kun forpligtet til at holde leverandøren skadesløs over for udgifter til
tredjepart.

2.9

Reklamation
En reklamation skal ske skriftligt til leverandøren hurtigst muligt og senest 14 dage efter leveringen, ellers bortfalder købers ret til indsigelse.
Leverandøren er berettiget og forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som kan
henføres til leverandøren, og som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Leverandøren afholder omkostninger herved.
Leverandørens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden ét år efter levering af de første udfaldsprøver, som er i overensstemmelse med specifikationsgrundlaget og fremstillet i produktionsdueligt værktøj. I tilfælde af mangler forlænges denne periode med det tidsrum, som leverancen ikke har kunnet anvendes som følge af mangler.
Hvis andre end leverandøren anvender værktøjet, bortfalder ethvert mangelansvar, såfremt værktøjet ikke er blevet løbende vedligeholdt eller anvendt korrekt.
Det er købers ansvar at kunne dokumentere dette.
Leverandøren har ikke yderligere ansvar for mangler end beskrevet i 2.9, og
dækker ikke køberens produktionstab og eller andet indirekte tab.

2.10 Opbevaring
Opbevares værktøj af leverandøren har denne pligt til at sørge for forsvarlig opbevaring, men leverandøren er ikke ansvarlig for værktøjets hændelige skade eller undergang.
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Eventuelle udgifter til opbevaring af værktøj sker efter forudgående tilkendegivelse for købers regning.
Hvis værktøj ikke har været i brug i 2 år bortfalder leverandørens pligt til opbevaring og vedligehold, og leverandøren er berettiget til at returnere for købers regning.
2.11 Tingskade
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af det solgte:
• på fast ejendom eller løsøre/maskiner, som indtræder mens værktøjet er i
købers besiddelse
• på produkter, som fremstilles/leveres af køber eller på produkter hvori disse
indgår, eller skade som disse produkter forårsager.
Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab og andet indirekte tab.
2.12 Forsikring
Køber er selv forpligtet til at tegne ønsket forsikring for værktøjer som er hos leverandøren.
Forsikringen skal omfatte brand, tyveri, hærværk og hændelig undergang.
2.13 Vedligeholdelse
Omkostninger til almindelig vedligeholdelse af værktøj så som smøring og rengøring afholdes af leverandøren, mens omkostninger til reparation og vedligeholdelse pga. normal slitage sker efter forudgående tilkendegivelse for købers
regning.
2.14 Udlevering
Leverandøren er på købers forlangende forpligtig til at udlevere værktøj, såfremt
værktøjet er betalt. Leverandøren kan dog udøve tilbageholdsret og panteret i
værktøjer for ethvert krav, denne måtte have vedrørende pågældende produktion for kunden.
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Værktøjer som leveres eller skaffes af køber

3.1

Punkterne 2.2, 2.10. 2.11, 2.12, og 2.13 finder tilsvarende anvendelse.

3.2

Risiko
Kunden bærer i enhver henseende ansvaret for, at værktøjet er egnet til den ønskede produktion.

3.3

Tilbageholdsret
Leverandøren kan udøve tilbageholdsret og panteret i værktøjer for ethvert krav,
denne måtte have vedrørende pågældende produktion for kunden.
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Tvister og lovvalg
Såfremt andet ikke er aftalt, skal enhver tvist mellem parterne afgøres efter
Dansk Ret. Tvister skal altid søges afklaret i mindelighed. Kan en tvist ikke afklares i mindelighed, skal tvisten afgøres ved voldgift af Det Danske Voldgiftsinstitut, København.

