Generelle Salgs - og leveringsbetingelser
for Kongerslev Kalk A/S’ produkter
Anvendelse

Disse generelle salgs - og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke
fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Tilbud

Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudet’s datering.

Priser

Alle priser er dagspriser. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende indenfor de
terminer, der er anført med hensyn til accept -og leveringsfrist.

Beskrivelser
og prøver

Produkternes kvalitet opfylder så vidt muligt de retningsgivende former,
der er anført i produktblade, annoncer, prislister m.v. Da alle produkter er baseret på
naturmaterialer, kan Kongerslev Kalk A/S ikke påtage sig noget ansvar for, at bestemte
kvaliteter eller specifikationer overholdes, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt.
Alle produkter betragtes som typeprøver.

Risikoens
overgang

Risikoen for leverancen overgår til køberen i overensstemmelse med de
internationale regler for fortolkning af handelsudtryk givet I Det Internationale
Handelskammer, Paris (Incoterms 2000)

Returnering

Returnering af varer kan kun finde sted mod forudgående aftale, og mod at køber betaler
samtlige omkostninger, der er forbundet hermed. Desuden fradrages 10 %
returneringsgebyr.

Leveringstid

Løsvarer 2-3 dage fra ordremodtagelsen. Sækkevarer 5-8 dage fra ordremodtagelsen.
Andet efter aftale. Hvis forsinkelsen ved levering skyldes købers handling eller undladelse,
forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Såfremt leveringstiden fremrykkes efter købers ønske, vil levering kun ske i det omfang,
sælger er leveringsdygtig.
Såfremt leveringstiden udskydes efter købers ønske, kan sælger enten færdiglevere inden
udløbet af den oprindelige aftalte periode, eller udskyde afslutningstidspunktet for
leverancerne forholdsmæssigt.

Betaling

Såfremt ingen specielle betalingsbetingelser er aftalt, betales senest 15 dage efter
fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarente til
betaling sker.
Hvis køberens betalingsevne, efter aftalens indgåelse, efter sælgers skøn forringes
væsentligt, skal sælger dog være berettiget til at forlange kontant betaling

Ansvar for

Sælger forpligter sig til i overensstemmelse med nedennævnte retningslinier i nærværende
afsnit at afhjælpe alle mangler, som skyldes fremstilling eller materiale
A) Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra leveringsdato.
B) Vægtangivelser i konnossementer, følgesedler, ect.. er den ved lastning, på bånd - eller
brovægt konstaterede vægt.
C) Følgende tolerancer ved vægtangivelse må accepteres.
Ved levering uemballeret: +1- 1 %

Ved levering i sække: +1- 0,5 % pr. vejet 1000 kg.
D) Ansvar for skade eller tab som følge af leverede varer behæftet med mangler
begrænses til varens værdi, inkl. Transportomkostninger, for så vidt andet maksimum
beløb, ikke er fastsat.
E) Reklamationer skal ske ved anbefalet skrivelse til Kongerslev Kalk A/S og prøve
medsendes. Køber kan ikke disponere over det reklamerede parti eller del deraf med
mindre dette aftales skriftligt.
F) Efter at risikoen for leverancen er gået over til køber, har sælger intet ansvar for
mangler udover de I punkterne a - e nævnte. Dette gælder ethvert tab, manglerne måtte
forårsage, f.eks. driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. Denne
begrænsning gælder ikke, såfremt sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Ansvar for Kongerslev Kalk A/S
er kun ansvarlig for personskader, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller
Leverancens forsømmelse begået af Kongerslev Kalk A/S eller andre, som Kongerslev
Kalk A/S har ansvaret for.
Skadeforvoldelse
Kongerslev Kalk A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som
indtræder, medens leverancer er i købers besiddelse. Kongerslev Kalk A/S er heller ikke
ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse
indgår. I øvrigt er Kongerslev Kalk A/S ansvarlig for, skade på fast ejendom, og
løsøre på samme betingelser som for personskade.

Produktansvar
Kongerslev Kalk A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet
indirekte tab. Såfremt Kongerslev Kalk A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor
tredjemand, er køber forpligtet til at holde Kongerslev Kalk A/S skadesløs i samme omfang,
som Kongerslev Kalk A/S’s ansvar er begrænset efter de tre, forgående stykker. Hvis
tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette
punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som
behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås
forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold imellem køber og sælger afgøres dog altid
som anført under “Tvistigheder”.
Leveringsforhindringer
Kongerslev Kalk A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af
force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke,
lockout, eksport-og eller importforbud, manglende eller mangelfuld eller forsinkede
leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld med
tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser,
valutarestriktioner, mangel på transportmidler, mangel på energi, almindelig vareknaphed,
eller nogen årsag i øvrigt, som ligger udenfor sælgers kontrol, og som er egnet til at forsinke
eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.
Såfremt mangel fri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte
omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og
leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.
Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, skal
sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen i nærværende punkt angiven
omstændighed, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens
opståen og ophør.
Erstatningsansvarets omfang
Såfremt den ene part skal betale erstatning til den anden, skal erstatningen kun dække
sådan skade, som de skyldige part med rimelighed kunne have forudset ved aftalens
indgåelse, og indirekte skade kun under de under punktet “ansvar for mangler” afsnit fog
“ansvar for leverancens skadeforholdelse” nævnte omstændigheder. Den part, der
påberåber sig misligholdelse af aftalen, er forpligtet til at træffe alle nødvendige
foranstaltninger til begrænsning af opståede skader i det omfang, han kan gøre det uden
urimelig omkostning eller ulempe. Undlader han dette, kan den anden part kræve afslag i
erstatningssummen.

Tvistigheder
Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal først søges forligt
i mindelighed ved hjælp af mediator udmeldt af Mediationsinstitutet, Tuborg Boulevard 12,
2900 Hellerup. Både køber og sælger er berettiget til umiddelbart efter, at uenigheden er
konstateret, at anmode om at få tilsendt forslag til 1-2 mediatorer. Såfremt parterne ikke kan
blive enige om valg af mediator inden 8 dage efter modtagelsen af forslaget, er hver af dem
berettiget til at lade Mediationsinstituttet vælge en mediator.
Såfremt parterne ikke opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg af mediator, er
enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen for retten.
Tvistigheder i henhold til ovennævnte Salgs- og leveringsbetingelser har Sø- og
Handelsretten i København som rette værneting, og skal ligesom alle tvistigheder i anledning
af aftalen afgøres i overensstemmelse med dansk lov.

Kongerslev, 9. november 2011

