Salgs- og leveringsbetingelser
1. Anvendelse
1.1.
Enhver leverance fra Beritech Gruppen (i det følgende kaldet ”Beritech”) sker i henhold til disse
almindelige salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

2. Tilbud og ordreindgåelse
2.1.
Skriftlige tilbud afgivet af Beritech er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet fremgår af
tilbuddet. En ordre er bindende, så snart en skriftlig ordrebekræftelse fra Beritech er afgivet.
2.2.
Det er Kundens pligt at levere korrekt information til Beritech, herunder færdige og korrekt skalerede
tegninger, tekniske specifikationer eller enhver anden relevant information som måtte være nødvendig, i
de filformater som Beritech anvender.
2.3.
Ordrebekræftelsen samt disse salgs- og leveringsbetingelser opsummerer den samlede aftale imellem
Kunden og Beritech, og Kunden kan således ikke støtte ret på anden information fra fx hjemmeside,
salgsbrochurer, prislister, tidligere ordre eller andet, som ikke knytter sig den specifikke ordreindgåelse
med Beritech.
2.4.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem tilbud og ordrebekræftelse er Beritechs ordrebekræftelse
gældende. Kunden skal uden ugrundet forsinkelse protestere eller på anden måde skriftligt gøre
opmærksom på uoverensstemmelsen. Enhver afvigelse fra ordrebekræftelsen og salgs- og
leveringsbetingelserne skal aftales skriftligt, for at kunne gøres gældende overfor Beritech.

3. Levering
3.1.
Medmindre andet aftales imellem Beritech og Kunden, sker levering EXW (Incoterms 2020) til det aftalte
tidspunkt. Er der ikke aftalt et fast leveringstidspunkt, vil Beritech give Kunden besked, i rimelig tid inden
leverancen er klar.
3.2.
I tilfælde af at leveringen bliver forsinket, skal Kunden indrømme Beritech rimelig tid, og aldrig mindre en
14 hverdage, til at færdiggøre det bestilte. Bliver Beritech opmærksom på at forsinkelse forventeligt vil
forekomme, vil Kunden uden ugrundet ophold blive informeret om forsinkelsen og om muligt om årsagen
til forsinkelsen. Beritech informerer hurtigst muligt Kunden om ny forventet leveringsdato.
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3.3.
I tilfælde hvor Kunden ikke afhenter eller arrangerer afhentning af leverancen på aftalt tidspunkt, sender
Beritech ordren for Kundens regning og risiko, medmindre et nyt leveringstidspunkt aftales med Kunden.
3.4.
Ved aftale om levering af produkter i form af stål, rustfrit stål, aluminium og lignende, forbeholder
Beritech Manufacturing sig ret til at over- eller underlevere med op til +/- 10% i forhold til det i ordren
specificerede kvantum, med mindre, der er lavet anden specifik aftale herom med Kunden.
3.5.
I tilfælde af forsinkelser bærer Beritech ikke ansvar for indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, driftstab,
følgeskader eller andre indirekte omkostninger.

4. Pris og betaling
4.1.
Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af Beritech i danske kroner ekskl. Moms og andre
offentlige afgifter. Beritech forbeholder sig retten til prisregulering i forhold til ændring i offentlige
afgifter, fragt, forsikring samt pris- og lønstigninger, herunder ændringer i priser fra underleverandører
samt prisændringer på materialer.
4.2.
Emballage i form af EUR-paller faktureres på ordren ved forsendelse, og tages ikke retur.
4.3.
Betalingsbetingelserne er netto 20 dage efter dato for fakturering, og skal finde sted kontant, medmindre
andet specifikt er aftalt.
4.4.
I tilfælde af for sen betaling er Beritech berettiget til at udskyde leveringen af alle ordrer til Kunden og
annullere nogle eller alle ordrer, afgivet af Kunden.
4.5.
Enhver udebleven betaling 7 dage efter betalingspåmindelse kan af Beritech anses for væsentlig
misligholdelse af Aftalen, og Beritech vil være berettiget til:
4.5.1. At hæve aftalen
4.5.2. At kræve misligholdelsesrente af den forfaldne hovedstol svarende til 15 % p.a.
4.5.3. At sende kravet til retslig inkasso
4.5.4. At kræve alle rimelige og dokumenterbare omkostninger forbundet med Kundens
mislighold dækket, herunder gebyrer for fremsendelse af rykkere og inkassovarsel.

Beritech Manufacturing A/S
Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Ø

Beritech Stainless Steel Tanks A/S
Svendborgvej 5, 9220 Aalborg Ø

Beritech Solutions A/S
Navervej 4, 8382 Hinnerup

Rutek A/S
Kertemindevej 44, 8940 Randers SV

CVR DK-27127991
Tel. (+45) 98 77 79 79
beritech@beritech.dk
www.beritech.dk

CVR DK-42464988
Tel. (+45) 98 77 79 79
beritech@beritech.dk
www.beritech.dk

CVR DK-37213993
Tel. (+45) 25 80 05 30
solutions@beritech.dk
www.beritech.dk

CVR DK-88773713
Tel. +45 87 10 42 50
info@rutek.dk
www.rutek.dk

Side 3 af 6

4.6.
Ved afbestilling af leverancer, er Kunden forpligtet til at betale fuld erstatning til Beritech, herunder
erstatning for mistet avance, samt i øvrigt at holde Beritech skadesløs for samtlige de med afbestillingen
forbundne omkostninger

5. Ejendomsret
5.1.
Beritech forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld betaling er sket, inklusiv evt.
påløbne omkostninger, herunder rente m.v. At ejendomsretten ikke er overgået til Kunden, fritager ikke
Kunden for at betalingen, og kan ikke anses som ophævelse af aftalen.
5.2.
Har Beritech Group og Kunden flere aftaleforhold, hvoraf Kunden ikke har betalt en eller flere forhold
rettidigt, da er Beritech berettiget til at tilbageholde levering af enhver ordre til Kunden, indtil fuld betaling
af alle forfaldne tilgodehavender har fundet sted.
5.3.
Uanset ovenstående, forbeholder Beritech sig rettighederne til billeder, tekniske tegninger og
specifikationer eller enhver anden relevant information som Beritech selv har leveret. Sådant materiale
må ikke kopieres eller deles med tredjemand, og skal straks tilbageleveres til Beritech ved påbud herom.

6. Forberedende undersøgelser, besigtigelse og ophold hos Kunden
6.1.
Såfremt en ordre eller en del af en opgave skal udføres hos Kunden, fx i forbindelse med opmåling eller
montage, da skal Kunden være klar til at modtage Beritechs personale samt sikre adgang til
arbejdsstedet.
6.2.
Kunden skal uden beregning stille udstyr til rådighed for Beritechs personale, som måtte være nødvendig
for at gennemføre den relevante opgave hos Kunden uden forsinkelse eller gene. Dette kan fx være
transportudstyr, løfteudstyr, eller andet hjælpeudstyr, herunder strøm, vand, luft, gas og belysning.
Kunden skal til enhver tid sikre at alle sikkerheds- og arbejdsmiljø-foranstaltninger varetages iht.
gældende lovgivning.
6.3.
I tilfælde af, at Beritechs personale skal bruge adgangskort, sikkerhedsudstyr eller andet udstyr for at
færdes hos Kunden, skal Kunden informere herom i god tid inden ankomst samt stille det nødvendige
udstyr til rådighed ved ankomst.
6.4.
Hvis det er nødvendigt for Beritechs Personale at tage midlertidigt ophold hos Kunden for at udføre
opgaven til aftalt tid, da skal Kunden stille kost og logi til rådighed, samt sørge for adgang til
velfærdsfaciliteter for Beritechs personale. Herudover skal Kunden på betryggende måde sikre
opmagasinering af medbragte genstande og værktøj.
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6.5.
Kunden skal sørge for medbragte materialer og værktøj bliver opbevaret sikkert og tørt, således at det
ikke tager skade eller risikerer tyveri eller hærværk, i perioden fra det bliver bragt ind på Kundens
arbejdssted og indtil det bliver behandlet og/eller installeret.

7. Ansvar for mangler
7.1.
Kunden har pligt til at undersøge leverancen, så snart det er muligt og senest 5 arbejdsdage efter
modtagelsen. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres
senest 7 arbejdsdage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.
7.2.
I tilfælde af fejl eller mangler er Beritech berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved at foretage
reparation eller udskiftning efter eget valg. Eventuelle fejl og mangler ved en leverance berettiger ikke
Kunden til afslag i prisen, erstatning og/eller ophævelse af aftalen.
7.3.
Beritech hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, det materiale som Kunden selv
tilvejebringer til leverancen.
7.4.
Beritech hæfter ikke for fejl og mangler eller anden skade, som opstår efter risikoens overgang til Kunden,
og ej heller for fejl og mangler eller anden skade, som opstår som følge af forkert brug af det leverede.

8. Produktansvar
8.1.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i produktansvarsloven, med de
begrænsninger som følger af disse salgs- og leveringsbetingelser eller parternes aftale i øvrigt.
8.2.
Beritech kan kun ifalde ansvar for personskade forårsaget af et produkt, hvis det bevises, at skaden er en
følge af grov uagtsomhed eller forsæt udvist af Beritech eller Beritechs personale.
8.3.
Beritech er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget af et produkt, efter levering
har fundet sted.
8.4.
Beritech er ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af eller opbevares hos Kunden, eller
på Kundens produkter, hvori et Beritech-produkt indgår.
8.5.
Beritech er ikke ansvarlig for indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, driftstab, følgeskader, bøder eller
andre omkostninger, som følge af at Beritech har leveret et defekt produkt til Kunden, medmindre Kunden
kan dokumentere at Beritech har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
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8.6.
Kunden skal holde Beritech skadesløs ved ethvert erstatningskrav vedr. produktansvar fremsat af
tredjemand imod Beritech, i det omfang at Beritech ikke har ansvar for Kunden i en sådanne tilfælde.

9. Ansvarsbegrænsning
9.1.
Beritech er ikke ansvarlig overfor Kunden for noget tab, medmindre det dokumenteres at Beritech eller
Beritechs Personale har handlet groft uagtsomt eller forsætligt.
9.2.
Beritech er ikke ansvarlig for nogen form for indirekte tab, såsom tabt fortjeneste, driftstab, følgeskader,
bøder eller andre omkostninger, som følge af forsinkelse med levering eller som følge af eventuelle fejl og
mangler ved det leverede.
9.3.
Beritechs eventuelle erstatningsansvar overfor Kunden kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte
genstand eller ydelse
9.4.
Såfremt Kunden hæver en aftale med Beritech, som følge af Beritechs væsentlige misvedligehold, er
Kunden berettiget til at foretage dækningskøb hos tredjemand, og kræve sine direkte og dokumenterbare
meromkostninger dækket hos Beritech. Dog kan Kunden aldrig kræve mere end 10% af fakturaprisen
dækket, for det forsinkede eller mangelbehæftede produkt.
9.5.
Ved aftale om levering af råvarer, i form af fx stål, rustfrit stål, aluminium og lignende, er Beritech ikke
ansvarlig for Kundens tab, såfremt forsinkelse skyldes leverandørers forsinkede levering.

10. Force Majeure
10.1.
Beritech skal holdes ansvarsfri for enhver skadevoldende begivenhed, som er udenfor Beritechs kontrol.
Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelser eller mangler ved leverancer fra
underleverandører eller fragtførere, krig, oprør, hærværk og uroligheder, beslaglæggelser fra stat eller
lokale myndigheder, strejker, lockouts, handelsrestriktioner, dårlige vejrbetingelser, brand, mangel på
materialer, arbejdskraft eller energiforsyninger eller maskinnedbrud eller enhver anden form for
umulighed, som måtte ramme leverancen.
10.2.
I tilfælde af at begivenheder som beskrevet i pkt. 10.1 finder sted, kan Beritech udskyde leveringen, indtil
levering igen er muligt.

11. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser
11.1.
Beritech er berettiget til at overdrage samtlige sine rettigheder og forpligtelser, i henhold til enhver
kontrakt, til tredjemand eller til et selskab som opererer indenfor Beritech Group.
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12. Ændringer
12.1.
Beritech forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre og tilpasse disse salgs- og leveringsbetingelser.
Den til enhver tid gældende version af salgs- og leveringsbetingelserne kan altid findes på
www.beritech.dk

13. Lovvalg og værneting
13.1.
Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret, dog bortset fra danske internationale
privatretlige regler og de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb CISG.
13.2.
Enhver tvist, der måtte opstå imellem Beritech og Kunden, skal afgøres i henhold til dansk ret og med
Retten i Aalborg som værneting. Processproget skal være dansk.
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