
 

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.  

 Betingelserne udgør sammen med Kongerslev Kalk A/S tilbud, og eller ordrebekræftelser aftalegrundlaget. Ændringer af og 

tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. 

 

Tilbud Tilbud er bindende indtil antaget af Kongerslev Kalk A/S – dog maksimalt 30 -dage. Kongerslev er til enhver tid berettiget at 

tilbagekalde tilbud som ikke er antaget. 

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. 

 For alle prissætninger tager Kongerslev Kalk A/S forbehold for regulering forholdsmæssigt efter udsving gældende fra 

ordrebekræftelse i,  

- Gaspris i henhold til SEAS-NVE listepris. 

- Truckdieselpris i henhold til OK Listepris. 

Beskrivelser Produkternes kvalitet opfylder så vidt muligt de retningsgivende forskrifter, 

og prøver der er anført i produktblade, annoncer, prislister mv. 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 Risikoen for leverancen overgår til køberen i overensstemmelse med de 



overgang internationale regler for fortolkning af handelsudtryk givet i Incoterms 2020. 

 Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, sker levering EXW (ab fabrik). 

Leveringstid  I henhold til ordrebekræftelse. 

Hvis væsentlig forsinkelse ved levering skyldes Købers handling eller undladelse, kan Kongerslev Kalk A/S hæve aftalen og 

kræve erstatning. 

Betaling I henhold til ordrebekræftelse. 

Hvis køberens betalingsevne, efter aftalens indgåelse, efter Kongerslev Kalks skøn forringes væsentligt, skal 

Kongerslev Kalk dog være berettiget til at forlange kontant betaling 

Eksport ud af Danmark forudsætter anfordringsgaranti for fakturabeløb i anerkendt dansk pengeinstitut eller kontant før 

levering. 

Ansvar for Kongerslev Kalk forpligter sig til i overensstemmelse med nedennævnte retningslinjer i nærværende afsnit at afhjælpe alle 

mangler, som skyldes fremstilling eller materiale 

A) Kongerslev Kalks ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra leveringsdato. 

B) Vægtangivelser i konnossementer, følgesedler, ordrebekræftelse ect. er den ved lastning konstaterede vægt – Kongerslev 

Kalk A/S ab. fabrik, hvor vejeseddel og kalibrering vægt kan dokumenteres af Kongerslev Kalk A/S. 

D) Ansvar for skade eller tab som følge afleverede varer behæftet med mangler begrænses til varens værdi, inkl. 

Transportomkostninger, for så vidt andet maksimum beløb, ikke er fastsat. 

E) Reklamationer skal ske ved skrivelse/mail 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 Kongerslev Kalk 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 Kongerslev Kalk har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.  

 

 



Ansvar for Kongerslev Kalk A/S 

 

 

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. 

 

Produktansvar. Kongerslev Kalk A/S er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar 

følger af ufravigelig lovgivning. Køber skal skadesløsholde Kongerslev Kalk A/S, i det omfang Kongerslev Kalk A/S måtte ifalde 

produktansvar herudover. 

Kongerslev Kalk A/S ansvar er til enhver tid begrænset til dennes dækning på produktansvarsforsikring pt. 10 mio. dkkr. 

  

Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Kongerslev Kalk A/S ikke ansvarlig over for Køber eller 

dennes aftaleerhververe for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget 

forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Kongerslev Kalk A/S ikke ansvarlig over for Køber 

for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure 

består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Kongerslev Kalk A/S kontrol, og som Kongerslev Kalk A/S ikke 

burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, 

pandemi oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

 

Leveringsforhindringer. Ved ovennævnte leveringsforhindringer er Kongerslev Kalk A/S berettiget til at udskyde 

leveringstiden. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 3 måneder, skal Kongerslev Kalk dog 

være berettiget til at annullere afgivne tilbud/ordrebekræftelse. 

 

Behandling af personhenførbare oplysninger 

 

Behandling. Kongerslev Kalk A/S behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. 

Oplysninger om Købers personlige navn, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med Købers bestilling, og 

kommunikation med Køber   

 

Den registreredes rettigheder. Kongerslev Kalk A/S efterlever de registreredes rettigheder (bla. ret til indsigt, berigtigelse, sletning, 

begrænsning af behandling, indsigelse, dataportabilitet, klage og ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på 

automatisk behandling, herunder profilering).  

  

Opbevaring og videregivelse. Kongerslev Kalk A/S opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil 

oplysningerne behandles. Kongerslev Kalk A/S hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til 

tredjemand, medmindre Køber har givet accept.  



 

Kontakt. Ønsker Køber oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at få data slettet eller korrigeret, kan Køber kontakte 

Kongerslev Kalk A/S Adm. Direktør. Lars Stig Andersen. 

 

Tvistigheder 

Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med disse betingelser, skal først søges forligt i mindelighed . 

Tvistigheder i henhold til ovennævnte salgs- og leveringsbetingelser har Retten i Aalborg som rette værneting, og skal ligesom alle 

tvistigheder i anledning af aftalen afgøres i overensstemmelse med dansk lov. 

 

 
                             Kongerslev 19.08.202



 


