Generelle salgs- og leveringsbetingelser ved levering af produkter og lønarbejde fra Vesterby Træteknik A/S
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ANVENDELSE
Medmindre andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af en skriftlig aftale
mellem parterne (Køber og Vesterby Træteknik A/S i fællesskab), sker ethvert tilbud,
salg og leverance fra Vesterby Træteknik A/S, CVR-nr. 12371330, Thorsvej 12-14,
6862 Tistrup (”Vesterby”), på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”), der går forud for eventuelle bestemmelser i Købers ordre/accept.
Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i Betingelserne er eller bliver
ugyldig eller i strid med ufravigelige lovbestemmelser, berører dette ikke gyldigheden
af de øvrige bestemmelser eller dele af bestemmelser.
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TILBUD
I forbindelse med afgivelse af tilbud fra Vesterby til Køber, er dette tilbud gældende
i 8 dage. Efter 8 dage bortfalder tilbuddet.
I det omfang Vesterbys tilbud accepteres, fremsender Vesterby ordrebekræftelse til
Køber.
Medmindre andet er specifikt anført, er oplysninger om det solgtes mål, dimensioner,
vægt, særlige egenskaber i øvrigt kun vejledende.
Vederlagsfri bistand ved teknisk vejledning og rådgivning og lignende er udelukkende
en service, for hvilken Vesterby ikke påtager sig et ansvar.
Uanset den af Vesterby afgivne tilbudspris, er Vesterby berettiget til at regulere tilbudsprisen, såfremt der efter afgivelse af tilbud er sket ekstraordinær prisstigning på
materiale, som på sædvanlig måde indgår i Vesterbys produktion og leverance.
Ved ekstraordinær prisstigning menes prisstigninger på materialer, som er indtrådt
efter tilbudsdagen og som overstiger 5% af prisen på det pågældende materiale på
tilbudsdagen.
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PRODUKTINFORMATION – TOLERANCER OG -ÆNDRINGER
Vesterby forbeholder sig ret til uden varsel løbende at ændre i produkt- og materialespecifikationer, herunder produkter og materialer i henhold til aftalte ordrer, såfremt det kan ske uden ulempe for Køber.
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TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende Vesterbys produkter eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til
den anden, tilhører den part, som har indleveret dem.
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PRISER/FRAGT/FORSIKRING
Prisen dækker udelukkende de i tilbud, ordrebekræftelser samt kontrakter skriftligt
aftalte ydelser/produkter. Medmindre andet er angivet, omfatter priserne ikke moms
eller andre skatter og afgifter.
Emballagen er Købers ejendom og tages ikke retur.
Vesterby har tegnet såvel produktansvarsforsikring som særskilt transportforsikring,
der dækker og begrænser Vesterbys ansvar under transporten i henhold til pkt. 6
med de begrænsninger, der er nævnt i pkt. 7,8,11 og 12.
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LEVERING OG MODTAGELSE
Levering sker ex works (ab fabrik), jf. Incoterms 2010, på Vesterbys forretningssted.
I ordrebekræftelsen angives en forventet leveringsdato.
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen både at foretage modtagekontrol til
konstatering af mængde, produkttype og synlige skader på det leverede, og til at
sikre behørig opbevaring, jf. pkt. 8.
Såfremt kontrolforpligtelsen ikke opfyldes af Køber, vil Vesterby være berettiget til at
foretage levering på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber antræffes,
og følgeseddel eller transportørens køreseddel anses i så fald som dokumentation for
gennemført komplet og ubeskadiget levering.
Køber skal endvidere inden 3 dage efter modtagelsen kontrollere produkternes kvalitet, hvilket bl.a. indebærer, at pakkerne med produkterne skal åbnes og lukkes igen,
indtil anvendelse.
Hvis levering sker ved lastvogn, kan Køber ikke påregne, at lastvognen medbringer
kran, truck eller lignende.
Køber vil være forpligtet til at forestå aflæsning og stille truck samt en person til
rådighed uden beregning.
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Eventuelle ventepenge og enhver anden omkostning som Vesterby måtte have ved
Købers manglende foranstaltninger faktureres særskilt til Køber. Køber påtager sig
enhver risiko fra levering sker, også selvom det er Vesterby, som må forestå de fornødne foranstaltninger til losning og opbevaring af produkterne.
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FORSINKELSE
Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med
op til 21 dage på grund af forhold hos Vesterby i enhver henseende som rettidig
levering, således at Køber af denne grund ikke kan udøve nogen beføjelser over for
Vesterby. Ej heller giver sådanne forhold Køber ret til at annullere ordren eller afvise
at modtage produkterne ved levering.
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Vesterby er i en situation som angivet i
pkt. 11 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, hindringen varer, idet
begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 6 måneder. Nærværende bestemmelser finder anvendelse,
uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte
leveringstid.
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ANSVAR FOR MANGLER
Køber gøres opmærksom på, at de leverede produkter er et naturprodukt, og variationer i forhold til struktur, farve og uens udvikling af såvel farve som struktur mv.
derfor må påregnes. Der kan forekomme afvigelser i forhold til foreviste prøver, som
derved ikke er mangler, og som Køber skal acceptere.
Køber gøres videre opmærksom på, at der kan forekomme lugtgener knyttet til de
leverede produkter, hvilket kan henføres til produktets lakering og indhold af brandhæmmende produkter.
Kvalitet og holdbarhed afhænger af såvel korrekt opbevaring før ibrugtagning som af
behandling, lys- og anden udefrakommende påvirkning af de leverede produkter som
valg og omfang af løbende vedligeholdelse.
I det omfang Køber videresælger produkter fra Vesterby, er Køber pligtig til at videreformidle dette til tredjemand, herunder give tredjemand fornøden information om
afvigelser m.v.
Køber må straks ved modtagelsen, og inden det solgte tages i brug eller bearbejdes,
gennemgå de leverede produkter for at sikre sig, at leverancen er mangelfri.
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Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, der er eller burde have
været konstateret ved en sådan modtagekontrol, skal straks fremsættes over for Vesterby.
Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Køber alligevel ikke
reklamerer som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende over for Vesterby, hvilket tillige gælder, såfremt Køber forarbejder produkterne eller beskadiger
dem, herunder ved opsætning.
Såfremt der konstateres mangler, for hvilke Vesterby hæfter, og som ikke kan anses
for uvæsentlige, er Vesterby forpligtet til efter eget valg enten at afhjælpe manglen
ved det solgte eller at foretage efterlevering efter sine normale leveringsbetingelser.
Hvis det efter Købers reklamation påvises, at der ikke er mangler ved leverancen,
som Vesterby hæfter for, skal Køber erstatte samtlige Vesterbys omkostninger forbundet med at påvise dette, herunder omkostninger til juridisk bistand samt omkostninger til transport, kost og logi i forbindelse med Vesterbys medarbejderes rejseaktivitet som følge af reklamationen.
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BETALINGSBETINGELSER
Medmindre andet er særskilt aftalt, skal Køber enten forudbetale bestilte produkter
eller stille en af Vesterbys bank godkendt ubetinget, uigenkaldelig anfordringsbankgaranti derfor i henhold til ordrebekræftelsen senest 3 uger før afsendelsesdatoen.
Der vil særskilt blive fremsendt en faktura på det beløb, der skal forudbetales eller
stilles bankgaranti for.
Såfremt Køber afgiver yderligere bestillinger i forhold til ordrebekræftelsen, skal der
ske ny forudbetaling eller stilles ny bankgaranti af ordrens merværdi.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. modkrav, som Vesterby ikke
har anerkendt.
Erlægger Køber ikke betaling i rette tid, er Vesterby berettiget til fra forfaldsdagen at
kræve morarente i henhold til den dansk rentelov. Såfremt Køber ikke overholder de
aftalte bestemmelser om købesummens sikring og betaling, er Vesterby ikke forpligtet til at levere og er efter eget valg berettiget til at annullere handlen samt afhente
og videresælge produkterne med henblik på tabsbegrænsning og kræve erstatning
for et eventuelt tab. Tilsvarende gælder, hvis Køber anmelder rekonstruktion, kommer under konkurs eller anden økonomisk situation, som gør, at Købers formueforhold viser sig at være sådanne, at Køber må antages at være ude af stand til at betale
købesummen,

når

den

forfalder.

Købers

misligholdelse

giver

under

alle
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omstændigheder Vesterby ret til fuld dækning for det opståede tab, herunder også
mistet fortjeneste på den indgåede aftale.

10

EJENDOMSFORBEHOLD
Vesterby forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler,
ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne
omkostninger er betalt til Vesterby eller til den, som Vesterby har overdraget sin ret
til.

11

ANSVARSFRIHED OG FORCE MAJEURE
Et erstatningskrav mv. over for Vesterby kan ikke overstige fakturabeløbet for det
solgte (uanset om det skyldes mangler eller forsinkelse).
Vesterby hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller
andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som
følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Vesterby, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld (force majeure): Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, virus- eller anden sygdomsudbrud, herunder pandemier og epidemier, herunder covid 19, som medfører
påvirkning af Vesterbys indkøbs- og produktionsforhold samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt
nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse ikke kunne forudses på dette punkt. Det påhviler Vesterby uden ugrundet
ophold skriftligt at underrette Køber, dersom der indtræffer omstændigheder som
nævnt ovenfor.
Køber kan under alle omstændigheder kun gøre krav gældende i 1 år fra levering.
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ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE (PRODUKTANSVAR)
Vesterby er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af Vesterby fremstillet
produkt, hvis skaden beviseligt skyldes fejl eller forsømmelser begået af Vesterby
eller anden, som Vesterby har ansvaret for, eller hvis ansvaret følger af ufravigelig
lovgivning.
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Vesterby er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder,
mens leverancen er i Købers besiddelse, samt skade på andre produkter hos Køber.
Vesterby er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste
eller andet indirekte tab.
I det omfang Vesterby måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Vesterby skadesløs i samme udstrækning, som Vesterbys
ansvar er begrænset efter denne og de foregående punkter.
Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Vesterby på grundlag af en sådan skade. Hvis
tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne
skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.
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SÆRLIGT OM LEVERING AF LØNARBEJDE

I det omfang Parterne har aftalt leverance bestående af timeydelser i form af Vesterbys arbejdsindsats (”Lønarbejde”), gælder, at levering af materialer af enhver art
eksplicit ikke en del af denne Lønarbejde aftale og skal aftales særskilt.
Vesterby arbejder ved aftale om Lønarbejde under Købers instruktion, styring og ansvar indenfor leverancens omfang. Instruktionsbeføjelsen vedrører dog alene leverancens gennemførelse. Vesterby har fortsat instruktionsbeføjelser i enhver ansættelsesmæssig relation.
Vesterby kan anvende underleverandører. Enhver brug af underleverandører er Køber
uvedkommende i det Vesterby er direkte ansvarlig overfor Køber for underleverandørers handlinger og undladelser, som var det Vesterbys egne handlinger og undladelser.
Pris og betaling
Priser ved Lønarbejde opgøres som Vesterbys faktiske forbrugte tid og materialer ved
leveringen af Leverancen, medmindre andet konkret er aftalt.
Alle tids- og prisangivelserne er, medmindre andet eksplicit er anført, estimater. Såfremt estimaterne overskrides væsentligt, skal Køber hurtigst muligt informeres
herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.
Lønarbejde afregnes efter de timepriser, der er angivet i ordrebekræftelsen. Er timepriser ikke angivet i ordrebekræftelsen eller ikke angivet for en anvendt ressource,
finder Vesterbys almindelige listepriser på tidspunktet for leveringen anvendelse.
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Vesterbys timepriser reguleres årligt pr. 1. januar med den procentvise ændring i det
af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks for lønningerne i den private sektor.
Leverancen faktureres løbende månedsvist bagud.
Forfaldstiden for udstedte fakturaer, er 14 dage netto med mindre længere tid er
angivet på den enkelte faktura. Ved forsinket betaling er Vesterby berettiget til at
opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 8 % pr. påbegyndt måned.
Ved betalingsmisligholdelse er Vesterby herudover berettiget til at suspendere og tilbageholde Leverancen eller dele heraf.
Leveringstid
Leveringstidspunktet for Lønarbejde indtræder løbende, efterhånden som timeydelserne udføres af Vesterby (”Leveringstidspunktet”).
Fra Leveringstidspunktet starter reklamationsperioden for de leverede dele af Leverancen.
Rettigheder
Hver Part beholder de respektive rettigheder, som Parterne besad ved indgåelsen af
aftale Lønarbejde, uanset hvordan disse måtte indgå i leverancen.
Køber indestår for, at produktion af leverancen ikke krænker tredjemands ret, herunder patent- eller ophavsrettigheder af nogen art.
Reklamation og ansvar
Reklamationsperioden for alle Leverancer er 14 dage fra Leveringstidspunktet.
Vesterby har ret og pligt til for egen regning at påbegynde afhjælpning af mangler
inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation indenfor reklamationsfristen fra Køber.
Afhjælper Vesterby ikke en mangel inden rimelig tid, er Køber berettiget til at udnytte
de tilgængelige misligholdelsesbeføjelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler (som begrænset af de aftalte ansvarsbegrænsninger jf. pkt. 13.19)
Ansvarsbegrænsning
Vesterby er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser
herom, med de i dette pkt. 13.19-13.2 og eventuelt i ordrebekræftelsen for Lønarbejde anførte begrænsninger.
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Vesterby fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der opstår, i forbindelse
med, at Vesterby forestår Lønarbejde, hvor den overordnede ledelse af leverancen
dikteres af Køber eller tredjemand. Parterne er enige om, at leverancens karakter
gør, at den primært vil være omfattet af denne ansvarsfraskrivelse.
Vesterby er ikke ansvarlig for leverancens rentabilitet, brugbarhed eller egnethed til
et bestemt formål eller for opnåelsen af et bestemt resultat for Køber.
Vesterby er i alle tilfælde ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader samt tab af
fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab.
Vesterby kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller
blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger det samlede vederlag, der skal
betales for den aftalte Lønarbejde levering.
Opsigelse og ophævelse
Opsigelse
Køber er berettiget til at opsige aftale om Lønarbejde for fremtiden (ex nunc), helt
eller delvist, med minimum en måneds forudgående skriftlig varsel.
Vesterby er ikke berettiget til at opsige aftale om Lønarbejde.
Opsiges aftalen om Lønarbejde af Køber, er Vesterby forpligtet til at fortsætte leveringen af Lønarbejde som hidtil indtil udløbet af opsigelsesvarslet, medmindre Køber
skriftligt meddeler Vesterby, at Køber ønsker levering stoppet. I det omfang Køber
ikke ønsker Lønarbejde fortsat indtil udløbet af opsigelsesvarslet, skal Vesterby
standse leveringen af Lønarbejde og søge at omplacere ressourcer i muligt omfang.
Køber er forpligtet til at betale for ydelser leveret forud for aftale om Lønarbejdes
ophør, samt for enhver omkostning Vesterby måtte have som følge af Købers opsigelse, herunder betaling for ressourcer indtil sådanne kan omplaceres, omkostninger
til indkøbte materialer og udgifter afholdt i tillid til aftalen om levering. Betaling for
ressourcer opgøres efter de for leveringsaftalen gældende timepriser.
Ophævelse
Ophævelse af aftalen om Lønarbejde, helt eller delvist, kan alene ske i overensstemmelse med punkt 13.29.
Misligholdes aftale om Lønarbejde væsentligt og afhjælpes en sådan væsentlig misligholdelse ikke senest 7 arbejdsdage fra den ikke misligholdende parts skriftlige meddelelse herom (eller et sådan senere tidspunkt, hvor afhjælpning er muliggjort af den
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ikke-misligholdende part), er den ikke-misligholdende part berettiget til at ophæve
aftalen om Lønarbejde.
Betalingsmisligholdelse anses altid for en væsentlig misligholdelse af aftale om levering af Lønarbejde.
Går Køber konkurs eller bliver underlagt rekonstruktion, er Vesterby berettiget til at
ophæve aftalen om Lønarbejde, hvis boet, eller i tilfælde af rekonstruktion skyldneren, ikke inden en uge og i tilfælde af rekonstruktion uden ugrundet ophold efter af
Vesterby at være blevet opfordret dertil, erklærer at ville indtræde i aftalen om levering af Lønarbejde.
Force majeure
Ingen af Parterne hæfter for en misligholdelse, hvis misligholdelsen skyldes forhold,
som Parterne ved aftalen om Lønarbejdes indgåelse ikke burde have påregnet, herunder f.eks. strejker og lockout eller andre forhold, som efter dansk ret omfattes af
begrebet force majeure, herunder tillige forhold opregnet i pkt. 11.3
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VAREMÆRKE
Vesterby er indehaver af bl.a. det danske og europæiske registrerede varemærker,
hvilket anvendes på Vesterbys produkter og i Vesterbys markedsføring.
Varemærker må ikke af Køber anvendes til direkte eller indirekte markedsføring i
noget medie, herunder i magasiner, i aviser, i reklamefoldere, på udstillinger, i TV,
på Internettet, ved søgesideoptimering eller i anden form for medie, medmindre Vesterby forinden skriftligt har godkendt anvendelsen.
Enhver anvendelse af varemærkeruden samtykke fra Vesterby betragtes af Vesterby
som en krænkelse, og der vil blive krævet erstatning i henhold til gældende lovgivning.
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TVISTER
Enhver tvist, der udspringer af parternes aftale afgøres efter dansk ret.
Tvisten skal afgøres ved Retten i Esbjerg, Danmark, som første instans, dog således
at krænkelser af varemærke afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
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