
 

 

1. ANVENDELSE 
 
1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved 
skriftlig aftale mellem parterne. Købers eventuelle indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til A/S 
Inventarsnedkeriet, Aarhus udgør ikke en del af aftalegrundlaget, medmindre A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus’ udtrykkelige accept 
hertil foreligger. 
 
2. TILBUD & ORDREBEKRÆFTELSE 
 
1. Medmindre andet er aftalt, er tilbuddet gældende i 60 dage fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg - 
således kan A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus altså afslå en ordre, såfremt andre indkommende ordrer, i den periode hvor tilbuddet er 
gældende, forhindrer A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus i at udføre den givne ordre. 
 
2. Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse fra A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus foreligger. Køber er forpligtet til at 
kontrollere eventuelle uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og købers bestilling. Uoverensstemmelser skal meddeles senest 
efterfølgende hverdag fra modtagelse af ordrebekræftelse. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 
 
3. KONSTRUKTION, BESKRIVELSER OG MATERIALER 
 
1. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan ikke drages til ansvar for problemer med fremstillede varer, der skyldes mangelfulde eller 
unøjagtige tegninger leveret af køber. Køber bærer således selv risikoen for funktionaliteten af fremstillede varer, herunder også 
risikoen for, om de fremstillede varer fysisk kan indpasses i de lokaler og eventuelt eksisterende inventar, hvor de påtænkes monteret 
af køber. 
 
2. I tilfælde hvor køber har konstrueret produktet, er A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus ikke forpligtet til at afhjælpe mangler herved. 
 
3. I tilfælde hvor køber leverer materialer, tages der forbehold for de omkostninger, der kan opstå i forbindelse med materialernes 
uhensigtsmæssige beskaffenhed, og A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus forbeholder sig ret til at afvise materialerne. Forarbejdning af 
købers egne materialer sker altid for købers risiko og regning. 
 

4. PRISER 
 
1. Alle salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen. Der tages forbehold for prisstigninger, tastefejl og force majeure. Priser 
er altid ex. moms. 
 
2. Alle opgivne priser er ab lager, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. 
 
5. LEVERING OG MONTAGE 
 
1. Levering sker altid for købers regning og risiko, hvor intet andet er anført. Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering ab 
fabrik, fra hvilket tidspunkt køber bærer risikoen for produktets hændelige undergang. 
 
2. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus hæfter ikke for forsinkelse eller manglende levering som skyldes forsinkelse eller 
leveringsvanskeligheder fra vore leverandører, transporthindringer, force majeure, materiale- eller personalemangel, strejke, lockout 
eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt uden for A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kontrol. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus 
hæfter herudover kun for forsinkelse eller manglende levering, hvis denne skyldes, at A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus har handlet groft 
uagtsomt. 
 
3. Såfremt levering på grund af købers forhold ikke kan finde sted til det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen fra det aftalte 
leveringstidspunkt til køber, og A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus er berettiget til at forlange betaling, som om levering havde fundet 
sted. Endvidere er køber forpligtet til at betale A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus’ omkostninger som følge af misligholdelsen, herunder 
udgifter til oplagring hos A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus eller tredjemand. Kan udgifter til oplagring ikke dokumenteres, er A/S 
Inventarsnedkeriet, Aarhus berettiget til en rimelig godtgørelse opgjort på baggrund af perioden og omfanget af oplagringen. 
 
4. I tilfælde, hvor A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber 
til at annullere ordren. Leveringstiden forlænges i så fald med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. 
 
5. Medmindre andet er aftalt, er delleverancer tilladt. 
 
6. Såfremt A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus skal sørge for levering og montering, skal følgende forhold være opfyldt: 
 
a. Forholdene på byggepladsen skal tillade, at varerne, sammen med andre nødvendige materialer samt værktøjer, kan bringes frem til 
arbejdsstedet, og forholdene skal tillade, at montagearbejderne kan udføres til aftalt tid. 
 
b. Muligheden for oplagring af varerne og andre materialer på betryggende måde skal være tilstede på byggepladsen, og således kunne 
sikres mod tyveri m.v. 
 
c. Byggepladsen være ryddet, ren og klargjort til monteringen og adgangsveje i niveau med terræn skal være frie, ligesom der skal 
være et tilgængeligt eludtag. Vægge, gulve og lofter skal være skruefaste.  
 



 

 

d. Montagearbejdet skal kunne udføres kontinuerligt, medmindre aftalen udtrykkeligt henviser til en tidsplan indeholdende andre 
forudsætninger.  
 
I tilfælde af, at køber ikke har overholdt ovennævnte forpligtelser, skal det stå A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus frit for at undlade at 
levere varen, hvis A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus f.eks. vurderer, at varen ikke kan oplagres på betryggende vis på byggepladsen. A/S 
Inventarsnedkeriet, Aarhus er endvidere berettiget til betaling for alle ekstra udgifter i forbindelse med monteringen, herunder regning 
for forgæves fremmøde, forgæves afholdte udgifter og ekstra tidsforbrug i øvrigt samt udgifter til oplagring hos A/S Inventarsnedkeriet, 
Aarhus eller tredjemand. Kan udgifter til oplagring ikke dokumenteres, er A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus berettiget til en rimelig 
godtgørelse opgjort på baggrund af perioden og omfanget af oplagringen.  
 
6. EJENDOMSFORHOLD 
 
1. Det solgte forbliver A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus ejendom, indtil hele købesummen med eventuelle renter og omkostninger er 
betalt. 
 
7. BETALING OG SIKKERHEDSSTILLELSE 
 
1. Kontant ved levering medmindre andet er skriftligt aftalt. 
 
2. Ved forsinket betaling er A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus berettiget til morarente 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til 
betaling sker. 
 
3. Udsendelse af rykkerskrivelse pålægges et gebyr på kr. 100,- pr. gang. 
 
4. Efter 3 forgæves erindringsskrivelser overdrages tilgodehavendet uden yderligere varsel til inkasso. Alle omkostninger i forbindelse 
med inkasso afholdes af køber. 
 
5. Køber er uberettiget til at foretage modregning med eventuelle krav fra andre retsforhold med A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus. 
Køber er uberettiget til at udøve tilbageholdsret på grundlag af sådanne krav eller på grundlag af reklamationer vedrørende det købte 
produkt. 
 
8. REKLAMATION OG MANGLER 
 
1. Det påhviler køber at undersøge varerne omhyggeligt ved levering. Mener køber i forbindelse med denne undersøgelse at kunne 
konstatere mangler, skal skriftlig reklamation overfor A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus ske straks og inden 2 arbejdsdage i alle tilfælde 
inden ibrugtagning/videreforarbejdning finder sted. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder dennes 
ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved en undersøgelse. 
 
2. Ved skjulte mangler, som ikke burde være opdaget ved købers undersøgelse ved modtagelse, skal køber reklamere straks og inden 
2 arbejdsdage fra manglen opdages eller burde have været opdaget. Krav som følge af skjulte mangler skal under alle omstændigheder 
være fremført senest 6 måneder efter levering. 
 
3. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes ukorrekt anvendelse, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig 
montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus’ skriftlige samtykke eller reparationer, som 
køberen har udført på fejlagtig måde. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus er ej heller ansvarlig for normal slitage og forringelse. 
 
4. Såfremt A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan anerkende købers reklamation, forpligter A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus sig til, uden 
ugrundet ophold, at afhjælpe de anerkendte mangler, foretage efterlevering eller erstatte det leverede produkt med et mangelfrit 
produkt. Såfremt A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus tilbyder en sådan afhjælpning, ombytning eller efterlevering, er køber ikke berettiget 
til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen som følge af den påberåbte mangel. Ved levering af 
produkter specielt fremstillet til køber, må der påregnes en forlænget afhjælpningsperiode. 
 
5. Såfremt køberen har afgivet reklamation over mangler ved det leverede, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som 
A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus bærer ansvaret for, har A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus ret til godtgørelse for det arbejde og de 
omkostninger, reklamationen har påført selskabet. 
 
6. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for købers evt. tab ved forsinkelse, driftstab eller 
andre indirekte tab som følge af mangelfuld levering. 
 
9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 
 
1. Alle immaterielle rettigheder i forhold til varerne tilhører alene A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus, herunder immaterielle rettigheder 
der måtte opstå som følge af parternes samarbejde vedrørende varerne. 
 
  



 

 

10. PRODUKTANSVAR 
 
1. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus er ansvarlig i henhold til gældende lov om produktansvar, dog med forbehold for de begrænsninger, 
der fremgår af nærværende pkt. 10 og 11.  
 
2. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for formuetab, som ikke er en følge af en person- 
eller tingsskade, der har karakter af en produktansvarsskade. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan herudover ikke holdes ansvarlig for 
formuetab af følgende karakter: 
 
a. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller 
træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, 
b. Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, 
 
c. Bøder eller tilsvarende hvad enten de tilfalder offentlige eller private, herunder "punitive damages"  
3. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan endvidere ikke holdes ansvarlig for formuetab forårsaget af underentreprenører, 
underleverandører og lignende, samt for rådgivningsydelser leveret af disse.  
 
4. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan endvidere ikke holdes ansvarlig for skader og tab opstået i forbindelse med salg af prototyper 
og/eller støbeforme.  
 
5. Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber 
uden ugrundet ophold give A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes 
forpligtelse til at minimere sådan skade. 
 
6. I det omfang A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at 
skadesløsholde A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus i det omfang, sådant ansvar overskrider begrænsningerne i henhold til nærværende 
pkt. 10 og 11, så A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus stilles som om nærværende ansvarsbegrænsning havde været gældende overfor den 
pågældende tredjemand.  
 
7. Køber accepterer hermed at blive adciteret af A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag 
mod A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus om produktansvar vil blive anlagt. 
 
8. Køber skal give meddelelse til A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar 
mod køber. 
 
11. ANSVARSBEGRÆNSNING 
 
Mangelsansvar 
1. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, 
driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet. 
Produkt- og erhvervsansvar 
1. A/S Inventarsnedkeriet, Aarhus økonomiske ansvar i anledning af produkt- og erhvervsansvar er i tilfælde af erhvervstingskade 
begrænset til maksimalt 10.000.000 kr. pr. skade.  
2. I tilfælde hvor der er tale om personskade henvises der til gældende lov om produktansvar eller det i retspraksis udviklede 
produktansvar. 
 
12. VÆRNETING 
1. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved A/S 
Inventarsnedkeriet, Aarhus’ værneting. 

 

 


