Vejledning til Standardbetingelser for sprøjtestøbeværktøjer
Plastindustrien har udformet nye standardbetingelser for sprøjtestøbeværktøjer i plastbranchen, som fra 1. marts 2005 erstatter de tidlige standardbetingelser fra 1991.
Standardbetingelserne er udformet til brug for sprøjtestøberen og omhandler betingelser
for aftalen om sprøjtestøbeværktøjet mellem sprøjtestøberen på den ene side og sprøjtestøberens kunde på den anden side. Betingelserne handler kun om forhold vedrørende
værktøjet og ikke om betingelser for levering af de sprøjtestøbte emner. Standardbetingelser skal bruges i den situation, hvor en kunde henvender sig til en sprøjtestøber og vil
have fremstillet egne komponenter eller produkter i plast.
Begrundelserne for at benytte standardbetingelserne er mange, men den væsentligste er
at sikre aftaleparterne mod, at der senere skal opstå uoverensstemmelser om rettigheder
til værktøjer som er fremstillet i forbindelse med en kundes ordre.
En forudsætning for, at standardbetingelserne finder anvendelse er, at der foreligger en klar aftale herom mellem parterne. Det vil kræve, at kunden inden aftalen er
indgået har fået standardbetingelserne udleveret og skriftligt er gjort opmærksom på, at
de finder anvendelse på aftalen. Det vil derfor normalt ikke være tilstrækkeligt, at de vedlægges ordrebekræftelsen.
Kunden bør i øvrigt gøres bekendt med standardbetingelserne så tidligt som muligt, og
det kan derfor være en god idé at lade standardbetingelserne være en del af prislister, kataloger, hjemmeside eller andet tilsvarende materiale, som kunden gøres bekendt med.
Hvis standardbetingelserne eller eventuelle andre særlige indkøbs- eller salgsbetingelser
ikke finder anvendelse, fordi kunden ikke er gjort bekendt hermed og ikke har modtaget et
eksemplar inden aftalen er indgået, så vil købelovens almindelige regler være gældende
for aftalen.
Ændringer i de nye standardbetingelser
De nye standardbetingelser er blevet udformet af en arbejdsgruppe fra primært Plastindustriens sprøjtestøbesektion. I arbejdet har de almindelige leveringsbetingelser for støbegods NLG 95 været inddraget og Foreningen af Danske Værktøjsfabrikanter, medlemmerne i Sprøjtestøbesektionen, Maskinsektionen og Konkurrencestyrelsen har været hørt
undervejs. En sagkyndig advokat har sikret, at det juridiske er i orden i forhold til gældende retspraksis og EU lovgivning.
I forhold til de tidligere standardbetingelser fra 1991 er der foretaget en del justeringer i de
nye bestemmelser. Her skal bl.a. navnes, at udlevering af værktøj er ændret fra at være 3
mdr. til at være på købers forlangende. Desuden er de nye standardbetingelser uddybet
ved nye særskilte bestemmelser mht. specifikation af værktøjskvalitet, ændringer, annullering, leveringstid, forsinkelse, reklamation, tingskade og vedligeholdelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Claus Henriksen telefonisk på 3330
8630 eller via mail ch@plast.dk.
I forbindelse med udarbejdelsen af standardbetingelserne er vi blevet opmærksomme på,
at der i forbindelse med overtagelse af sprøjtestøbevirksomhed kan opstå den situation, at
ejere af værktøjer til tidligere produktioner ikke kan identificeres på grundlag af virksomhedens arkiv. I den situation anbefaler Plastindustrien, at såfremt det pågældende værktøj
ikke har været i brug i 5 år, kan leverandøren vælge at lade værktøjerne destruere på
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grund af kundens passivitet. Det vil forinden destruktion være en god idé at sende en forespørgsel til virksomhedens kendte kundekreds om de eventuelt har et ejerskab til værktøjet.
Plastindustrien mener, at de nye standardbetingelser for sprøjtestøbeværktøjer danner et
godt og fair grundlag for aftaler mellem sprøjtestøbevirksomhederne og deres kunder. Såfremt virksomhederne i deres aftale med en kunde ønsker at fravige enkelte bestemmelse
i standardbetingelserne, bør dette ske skriftligt, hvilket også fremgår af standardbetingelserne.
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