SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Disse salgs- og leveringsbetingelser (Betingelserne) gælder for alle tilbud, salg og leverancer af varer og services (samlet
Produktet/Produkterne) fra Ib Andresen Industri A/S, CVR 35745114 (Sælger) i det omfang, der ikke er indgået anden skriftlig
aftale mellem Køber og Sælger. Betingelserne har forrang frem for Købers modstridende vilkår i Købers ordre, accept,
indkøbsbetingelser og øvrige dokumenter, uanset om Sælger undlader at gøre indsigelse mod Købers modstridendende vilkår.
Tilbud: De i tilbud anførte mængder må udelukkende betragtes som vejledende og uforbindende. De af Sælger oplyste priser i
tilbud er angivet med forbehold for ændringer i valutakurs, told, materialepris, afgifter og ændringer i tilsvarende omkostninger,
som forøger Sælgers omkostninger i perioden fra tilbudsafgivelsen og indtil levering finder sted. Valutakursen i tilbud er baseret
på tilbudsdagens kursniveau, medmindre der er refereret til speciel basiskurs i tilbuddet. De i tilbud anførte priser er ekskl. moms.
Tegninger mv. Tilbud, tegninger, skitser, designs, specifikationer, tekniske data samt øvrigt materiale udarbejdet eller
tilvejebragt af Sælger forbliver Sælgers ejendom. I det omfang Køber modtager sådant materiale fra Sælger skal Køber behandle
dette materiale fortroligt og må ikke anvende dette til andet end det, der var formålet med overdragelsen af materialet til Køber
og Køber må ikke videregive, kopiere og/eller overdrage materialet til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra Sælger.
Købers materiale udleveret til Sælger med henblik på produktion af Produkterne forbliver Købers ejendom. Ved ophør af
samarbejdet mellem Køber og Sælger, forpligter Sælger sig til fortsat at opbevare Købers materiale, indtil dette er forældet,
hvorefter Sælger destruerer materialet.
Aftale: Købers skriftlige accept af Sælgers tilbud udgør en bindende aftale mellem Køber og Sælger. Et tilbud kan være udformet
som en rammeaftale. Ved samhandel under en rammeaftale afgiver Køber specifikke ordrer og Sælgers skriftlige ordrebekræftelse
udgør da en bindende aftale mellem Køber og Sælger for den specifikke ordre. Enhver ændring i en bindende aftale skal aftales
skriftligt. Såfremt Køber ønsker en ændring af en bindende aftale, herunder men ikke udtømmende: ændringer i specifikationer til
Produkter og/eller værktøjer, ændringer i mængder og ændringer i leveringstermin, forbeholder Sælger sig ret til at ændre priser
samt til godtgørelse for de omkostninger, der er en følge af ændringerne.
Levering: Levering sker EXW Sælgers adresse i Langeskov, Vejle eller Fredericia. Hvis Køber ikke har modtaget underretning fra
Sælger om andet, vil Produkterne ved EXW-leverancer normalt være klar til afhentning efter kl. 9.00 på den aftalte leveringsdato.
Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Sælger i anledning af forsinkelse.
Force Majeure: Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, der skyldes omstændigheder af usædvanlig art
og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, og som ligger uden for Sælgers kontrol, herunder strejke, lockout
brand, krig, terror, oprør, usædvanligt vejr, naturkatastrofer, afbrydelse af den almindelige færdsel eller energiforsyning, og
driftshindringer hos Sælgers leverandører. I de nævnte tilfælde suspenderes leveringstiden med et tidsrum, svarende til
varigheden af den pågældende hindring. Såfremt de her nævnte hindringer for en ordres effektuering enten slet ikke eller kun
under uforholdsmæssige store omkostninger kan afhjælpes, forbeholder Sælger sig ret til at annullere ordren.
Sælgers materialedisponering: I de tilfælde, hvor Sælger skal indkøbe materialer til fremstillingen af de af Køber ordrede
Produkter, skal enhver materialebestilling bekræftes skriftligt af Køber mht. pris og kvantum. Materialerne bestilles af Sælger, når
der foreligger en bindende aftale mellem Køber og Sælger. Udgifter til lagring af materialer hos Sælger, indtil disse forbruges,
afholdes af Sælger.
Såfremt Køber og Sælger har indgået en rammeaftale, gælder følgende: Materialedisponeringen vil blive baseret på
ordreprognoser fra Køber. Materialer indkøbt i overensstemmelse med rammeaftalen, som ikke forbruges inden for aftalt
tidsramme, kan Sælger fakturere til Køber. Hvis Køber vælger at lade fakturerede materialer forblive i Sælgers varetægt, kan
dette ske mod betaling af lagerleje. Der gøres opmærksom på, at leveret mængde fra stålværk kan afvige i forhold til den bestilte
mængde, uden at dette udgør en mangel.
Emballage: Emballage faktureres særskilt til aftalt pris og tages kun retur efter aftale til den af Sælger oplyste krediteringspris
ved fragtfri returnering til Sælger i brugbar stand inden 30 dage.
Specialfremstillet værktøj: Betaling for specialfremstillet værktøj til brug ved Sælgers produktion af Produkter for Køber aftales
mellem parterne. Sælger sørger for, at sådanne værktøjer er funktionsdygtige og egnet til fremstilling af det aftalte Produkt, og
holder sådanne værktøjer forsikret. Sælger forestår løbende vedligeholdelse af værktøjet.
Fakturering: Fakturering sker i henhold til faktisk leverede mængder. Faktura udstedes, når der sker levering. EXW-leverancer
faktureres på den seneste dato af (a) den aftalte leveringsdato eller (b) den dato leverancen meldes klar til afhentning.
Serviceydelser faktureres, når disse er udført. Faktura fremsendes som pdf-fil til en af Køber angivet e-mailkonto.
Ejendoms(ret) forbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver Sælgers ejendom, indtil Køber har betalt fuldt ud for
Produkterne.
Betaling: Betalingsbetingelsen er netto kontant 30 dage fra fakturadato. Betaling skal ske i henhold til instruktion på faktura og
uden fradrag af kontantrabat. Sker betalingen ikke rettidigt, er Sælger berettiget til at opkræve morarente på 1,3 % pr. påbegyndt
måned.
I øvrigt henvises til særlige tillægsbetingelser for coilbearbejdning samt særlige tillægsbetingelser for leverancer til byggeri i
Danmark.
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Reklamation: Køber skal undersøge Produkterne omhyggeligt, når disse leveres. Mangler, som opdages eller burde være opdaget
på dette tidspunkt, eller som kun kan opdages senere, skal Køber straks give Sælger skriftlig meddelelse om med præcis angivelse
af de mangler, som Køber mener, at leverancen er behæftet med. Reklamation vedrørende skjulte mangler skal foretages skriftligt
senest 2 dage efter, at manglerne kan konstateres. Har Køber ikke reklameret rettidigt, kan Køber ikke senere gøre
mangelsindsigelser gældende. Køber kan under ingen omstændigheder gøre mangler gældende over for Sælger senere end 1 år fra
Produkternes levering. Køber må ikke disponere over det Produkt, hvorover der reklameres, uden forudgående aftale med Sælger.
Reklamationer berettiger ikke Køber til ophævelse, erstatning eller forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af betaling for
Produkterne.
Mangler: I tilfælde af mangler, påtager Sælger sig efter Sælgers eget valg at foretage udbedring, at efterlevere, eller at omlevere
det mangelfulde Produkt uden beregning. Sælgers pligt til at udbedre manglen eller til at foretage efterlevering eller omlevering
omfatter kun fejl, der udelukkende kan føres tilbage til Sælgers leverance. Rimelige omkostninger til konstatering af fejlen,
lønomkostninger til eventuel demontage, og reinstallering erstattes af Sælger, men Sælgers ansvar herfor er i forhold til Køber
begrænset til 5 millioner kr. per kalenderår. Køber kan herudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Sælger
i anledning af mangler.
Ved forarbejdning af Købers materiale forbeholder Sælger sig ret til en almindelig spild-/brokprocent. Sælger gør yderligere særligt
opmærksom på, at Sælgers pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:
a) Skader, opstået under transport, som Sælger ikke bærer risikoen for.
b) Korrosionsskader, såfremt det anvendte materiale er leveret af Køber eller indkøbt efter Købers anvisning.
c) Skader som er opstået ved forkert anvendelse eller urigtig behandling eller forkert opbevaring.
Ansvarsbegrænsning: Sælgers ansvar er i alle tilfælde begrænset til Købers direkte tab. Sælger er i intet tilfælde
ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder, mistede besparelser eller
indirekte tab eller følgeskader.
Produktansvar: Sælgers produktansvar er underlagt dansk ret, med de begrænsninger, der er anført i denne bestemmelse, i det
omfang disse begrænsninger ikke er i strid med ufravigelig lovgivning.
I det omfang Sælger er erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, er Sælgers ansvar til enhver tid begrænset til direkte
tab.
Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, tabt nytteværdi, tab af forretningsmuligheder,
mistede besparelser eller indirekte tab eller følgeskader som følge af produktansvar.
Sælgers samlede produktansvar over for Køber er begrænset til 20 millioner kr. per kalenderår.
I den udstrækning Sælger måtte blive pålagt produktansvar som følge af krav fra tredjemand, er Køber forpligtet til at holde
Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset over for Køber i henhold til disse Betingelser.
Såfremt tredjemand fremsætter krav over for Sælger eller Køber om erstatning i anledning af produktansvar, er den pågældende
part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.
Lovvalg: Betingelserne og parternes aftaler er underlagt dansk ret, med undtagelse af dansk rets lovvalgsregler.
Tvistløsning: Er Køber hjemmehørende i EU/Norge skal enhver tvist mellem Køber og Sælger afgøres ved Sø- og Handelsretten i
København, Danmark, eller hvis Sø- og Handelsretten ikke kan behandle sagen, ved Københavns Byret.
Er Køber hjemmehørende uden for EU/Norge, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser eller
Parternes aftale, herunder tvister vedrørende Betingelsernes eller aftalens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved
Voldgiftsinstituttet i København, Danmark, efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved
indledningen af voldgiftssagen. Sproget anvendt under voldgiftssagen skal være engelsk.
Skulle en bestemmelse i disse Betingelser eller inden for rammerne af aftaler mellem Køber og Sælger være eller blive uvirksom,
så berøres alle øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed ikke heraf.
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