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STANDARDKONTRAKTBETINGELSER (“Betingelserne”) 
 

VEDRØRENDE BODYCOTE VARMEBEHANDLING A/S 
 
Nærværende Standardkontraktbetingelser indeholder betingelser og vilkår, der fraviger den danske 
købelov og lovgivningen i øvrigt og som pålægger Kunder større forpligtelser og indskrænker 
rettigheder end hvad følger af lovgivningen. Kunden er udtrykkeligt opfordret til at gennemgå 
betingelserne nøje forinden indgåelse af Kontrakt med Bodycote Varmebehandling A/S. 
 

1. Definitioner 
I Betingelserne har følgende begreber, medmindre sammenhængen nødvendiggør andet, følgende 
betydninger: "Virksomhed" betyder Bodycote Varmebehandling A/S, registreret i Ejby, Danmark, med 
CVR-nummer 16261513. "Kontrakt" betyder enhver kontrakt, der er indgået mellem kunden og 
Virksomheden vedrørende anvendelsen af en Proces til Varer. "Kunde" betyder den person, det firma 
eller den virksomhed, der bestiller en Proces hos Virksomheden. "Varer" betyder de Varer (eller dele 
af Varer), som Virksomheden skal udføre en Proces på i henhold til Kontrakten. "Risici ved 
Bearbejdning" omfatter blandt andet, men ikke udelukkende: 
i. For så vidt angår de Processer, som er beskrevet i punkt i. nedenfor: revnedannelse, 

formændring og manglende reaktion på processen, samt følgerne af emnets hærdeevne, 
skarpe hjørner, emnets homogenitet, historik under tidligere produktionsprocesser og 
emnetykkelse.  

ii. For så vidt angår de processer, som er beskrevet i punkt ii. nedenfor: formændring, skader på 
gevind, misfarvning, omhærdning, oversprøjtning, kemisk korrosion af basismaterialet, 
mekanisk beskadigelse, opståen af skørhed i materialet samt kontaminering af Varer under 
processen. 

“Proces” og “Bearbejdning” betyder, alt efter sammenhængen: 
i. Varmebehandling, hårdlodning, vakuumlodning, elektronstrålesvejsning, indsatshærdning og 

karbonitrering, gas- og plasmanitrering, induktionshærdning, enhver form for tilknyttede 
processer samt enhver anden behandling eller proces udført af Virksomheden. 

ii. Metallurgiske belægninger og overfladebehandlinger, varmsprøjtning, enhver form for 
tilknyttede processer samt enhver anden behandling eller proces udført af Virksomheden. 

“Egnet til Bearbejdning” betyder, at Varerne skal være i ren stand, og at de udelukkende består af det 
angivne materiale, som skal være fri for enhver form for olie, fedt, snavs, kemikalier eller andre 
forurenende emner, når de leveres til Virksomheden eller dennes repræsentant for Bearbejdning. 

2. Generelt 
2.1 Medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt med en bemyndiget repræsentant for Virksomheden, 

modtager Virksomheden kun ordrer eller Varer til Bearbejdning i henhold til Betingelserne. 
Betingelserne gælder alle ordrer, hvad enten der ved ordrens afgivelse specifikt blev refereret til disse 
Betingelser eller ej, og erstatter alle tidligere vilkår og betingelser, herunder kutymer, vilkår og 
betingelser, der indgår i en accept af et tilbud, en ordreformular eller ethvert andet dokument, som 
Kunden har udleveret. Endvidere anses intet forhold samt erklæringer eller udtalelser, der indgår i 
annoncer eller brochurer, handelsreklamer, salgsfremmende reklamer eller anden form for skriftligt 
materiale, samt vilkår og betingelser for brancheforeninger eller andre organer, som, såfremt denne 
Betingelse ikke var gældende, ville kunne betragtes som underforståede på anden måde en del af 
Kontrakten som følge af sædvane, skik og brug, forhandlinger, tidligere handelsvilkår eller lignende, 
for at være en del af Kontrakten, og disse er således under ingen omstændigheder omfattet af 
Kontrakten. Levering af Varer til Virksomheden eller Virksomhedens afhentning af Varer (alt efter 
omstændighederne) anses for at være en endelig bekræftelse på, at Kunden har accepteret 
Betingelserne. 

2.2 Virksomheden og Kunden anerkender, at der er givet Betingelserne tilstrækkelig opmærksomhed, og 
at både Virksomheden og Kunden anser disse for at være rimelige og afbalancerede.  

2.3 Enhver ordre på Bearbejdning, som Kunden afgiver til Virksomheden, anses for at være et tilbud fra 
Kunden om at købe Bearbejdningsydelser i henhold til Betingelserne. 

2.4 Ordrer, som Kunden afgiver, og som Virksomheden accepterer, kan kun annulleres eller ændres af 
Kunden efter forudgående skriftlig aftale med Virksomheden. Kunden er ansvarlig for alle tab 
(herunder tab af omsætning, omkostninger, gebyrer og udgifter), som Virksomheden lider eller 
pådrager sig som følge af en sådan annullering eller ændring. 

2.5 Enhver erklæring, som skal være bindende for Virksomheden, skal være udtrykkeligt skriftligt aftalt 
med Virksomheden og påvirker ikke Betingelsernes pkt. 2.6 og 3.2 nedenfor. 

2.6 Kunden anerkender, at, bortset fra de under pkt. 2.5 nævnte omstændigheder og i henhold til pkt. 
11.9 nedenfor, er der ikke fremsat nogen erklæringer, hverken mundtligt eller skriftligt, af nogen af 
Virksomhedens agenter, repræsentanter eller medarbejdere, som har foranlediget Kundens indgåelse 
af Kontrakten. 

3. Tilbud 
3.1 Virksomhedens tilbud, medmindre dette tidligere er blevet trukket tilbage, skal accepteres inden for 

tre måneder efter afgivelsen deraf og er foreløbigt, såfremt det er afgivet, uden at der først er sket 
besigtigelse af Varerne. 

3.2 Specifikationer, beskrivelser og illustrationer i Virksomhedens kataloger, brochurer og andet 
markedsføringsmateriale uanset form, uanset om der er tale om hardcopy, elektronisk format eller 
andet, har alene til formål at give en generel ide om de relevante ydelser og om det mulige resultat af 
enhver Bearbejdning, og sådanne specifikationer, beskrivelser eller illustrationer er under ingen 
omstændigheder omfattet af Kontrakten og udgør ej heller en garanti eller erklæring fra 
Virksomhedens side. 

3.3 Virksomheden er berettiget til at foretage ændringer i specifikationen, materialer eller 
overfladebehandlinger, såfremt dette er nødvendigt for at overholde gældende sikkerhedskrav eller 
andre lovmæssige krav. 

3.4 Efter besigtigelse af prøver af Varerne er Virksomheden berettiget til at justere ethvert tilbud eller 
afvise at modtage Varer til Bearbejdning eller til ikke at udføre en ordre.  

3.5 Virksomheden er berettiget til at justere tilbuddet, så det afspejler enhver stigning i 
omkostningerne for Bearbejdning som følge af en stigning i omkostningerne for arbejdskraft, 
materialer eller andre fremstillings- og transportomkostninger, forudsat at Virksomheden 
informerer Kunden om en sådan stigning forud for Virksomhedens modtagelse af Varer til 
Bearbejdning. 

3.6 Ud over det i tilbuddet anførte beløb er Kunden forpligtet til at betale følgende, hvis relevant: 
3.6.1 Enhver gældende moms eller merværdiafgift. 
3.6.2 Emballage, forsikring, fragt, rejseomkostninger, bankgebyrer, opbevaringsomkostninger og 

udgifter pådraget på vegne af Kunden, uanset om disse er pådraget på Virksomhedens 
forretningssted eller andetsteds. 

3.6.3 Forsikringer, som Virksomheden, udelukkende efter eget skøn, har tegnet vedrørende 
Kundens ejendom, som Virksomheden er i besiddelse af. 

3.6.4 Efter forudgående varsel, omkostninger til alle underleverandører, som Virksomheden 
benytter, medmindre dette er omfattet af tilbuddet. 

3.6.5 Enhver meromkostning Virksomheden pådrager sig i overensstemmelse med Betingelserne. 
3.6.6 Alle særlige standarder og specifikationer, der er nødvendige for at kunne udføre 

Bearbejdningen. 
4. Ejerskab 

Kunden garanterer hermed, at denne enten ejer de Varer, der er leveret til Virksomheden, eller som 
Virksomheden har modtaget til Bearbejdning, eller at Kunden er autoriseret af Varernes ejer til at 
acceptere Betingelserne på vegne af denne. 

5. Transport af Varer 
5.1 Medmindre andet er anført i tilbuddet, afholder Kunden omkostninger til fragt, emballage, 

opbevaring, ekspedition, toldklarering, told og forsikring. Kunden forpligter sig til på egen regning og 
risiko at levere Varerne til Virksomhedens anlæg på den dato og det tidspunkt, som Virksomheden har 
oplyst, og til at afhente dem inden for 10 arbejdsdage, efter at Virksomheden har oplyst, at 
Bearbejdningen er færdiggjort. 

5.2 Kunden er ansvarlig for at sikre passende emballering af Varerne for at beskytte dem under transport 
mod vejr, stødskader og andre risici ved transport, og for at sørge for, at passende stillage, paller og 
andre containere stilles til rådighed. Kunden skal benytte emballagematerialer, som Virksomheden 
kan genbruge, hvis Virksomheden er ansvarlig for at levere Varerne til Kunden. Virksomheden kan 
under ingen omstændigheder garantere, at emballagematerialer, kasser, kartoner og paller returneres 
til Kunden, men såfremt dette er muligt, returneres disse til Kunden sammen med Varerne. 

6. Prisændringer 
6.1 Hvis arbejdet på Varerne indstilles efter Kundens anmodning eller som følge af utilstrækkelige eller 

unøjagtige instrukser fra Kunden, er Virksomheden berettiget til at justere tilbuddet, således at det 
afspejler eventuelle meromkostninger eller udgifter, som Virksomheden pådrager sig som følge deraf. 

 
6.2 Såfremt Kunden ikke tydeligt og korrekt anfører Varernes type, herunder alle relevante specifikationer 

(inklusive, uden begrænsning, fabrikat, mærke og klassifikation) af Varerne og alle materialer i 
Varerne, som der skal udføres Bearbejdning på, og/eller undlader at give Virksomheden korrekte og 
fyldestgørende instrukser vedrørende Bearbejdningen, herunder den nødvendige specifikation, er 
Kunden ansvarlig for enhver meromkostning eller udgift pådraget af Virksomheden og ethvert tab af 
omsætning, tab af forretning eller tab af anvendelse af anlæg og udstyr, som Virksomheden lider, 
uanset om dette er en direkte eller en indirekte følge deraf. 

 
6.3 I det omfang der er afgivet tilbud, som omfatter levering til og/eller afhentning af Varerne fra en 

leveringsadresse uden for Danmark, afholder Kunden omkostningerne til enhver stigning i priser for 
forsikring, emballage eller fragt, importafgifter, indenlandske skatter og afgifter eller andre 
omkostninger i forbindelse med leveringen af Varerne fra kontraktdato til dato for levering og/eller 
afhentning, alt efter omstændighederne, samt alle omkostninger til omladning og/eller 
rejseændringer. 

 
6.4 Kunden er ansvarlig for alle omkostninger, gebyrer og udgifter i forbindelse med åbning, advisering, 

bekræftelse, forhandling og drift af enhver remburs, pengeoverførsel til Virksomheden og/eller 
udstedelse af fragtdokumenter. 

 
6.5 Omkostninger forbundet med enhver justering eller ændring af ordren, som Kunden anmoder om 

efter datoen for accept af ordren, afholdes af Kunden, hvis en sådan justering eller ændring 
accepteres af Virksomheden, jf. pkt. 2.4 ovenfor. 

 
7. Varernes egnethed til Bearbejdning 
 
7.1 Kunden er ansvarlig for at sikre, at Varerne er egnede til Bearbejdning. Hvis Virksomheden på et 

hvilket som helst tidspunkt, efter eget skøn, vurderer, at Varerne ikke er egnede til Bearbejdning 
(eller, hvis Bearbejdningen er påbegyndt, egnede til videre Bearbejdning), uanset om denne 
vurdering er baseret på Virksomhedens tilbud eller andet, skal Virksomheden informere kunden 
derom uden unødigt ophold og er berettiget til omgående at indstille Bearbejdningen. 
Virksomheden skal derefter informere Kunden om Virksomhedens tilgodehavende for 
Bearbejdning udført indtil datoen for en sådan indstilling, og Kunden skal betale et sådant beløb 
inden for 28 dage efter modtagelse af denne information. Medmindre Virksomheden påtager sig at 
sørge for transport, skal Kunden for egen regning og risiko afhente Varerne fra Virksomhedens 
anlæg hurtigst muligt efter at have modtaget besked om indstilling af Bearbejdningen. 

 
7.2 Kunden indestår for, at dennes Varer på ingen måde vil beskadige Virksomhedens udstyr 

(herunder, uden begrænsning, Virksomhedens ovne eller andet udstyr, ejendom eller varer) under 
den Proces, som Virksomheden udfører. Kunden indestår desuden for, at Varerne er egnede til 
Bearbejdning og er ufarlige for så vidt angår risiko for giftighed, forbrænding, forurening eller andre 
skadelige effekter. Kunden accepterer hermed at holde Virksomheden skadeløs for ethvert tab 
samt enhver skade eller beskadigelse (herunder drifts- og avancetab) på Virksomhedens udstyr, 
ejendom, varer, forretningssted, personale, underleverandører eller agenter eller en hvilken som 
helst tredjemand, eller som Virksomheden på anden vis lider som følge af Kundens manglende 
overholdelse af bestemmelserne i disse Betingelser.  

 
7.3 Hvis Kunden på nogen som helst måde er usikker på, om Varerne egner sig til Bearbejdning, skal 

Kunden på forhånd drøfte dette forhold med Virksomheden, men udtalelser, som Virksomheden 
er fremkommet med i den forbindelse, begrænser eller fritager ikke Kunden for ansvar under 
denne Betingelse. 

 
8. Udførelse af Arbejde 
 
8.1 Alle de tider, der er anført for Bearbejdning og/eller for afhentning og/eller levering af Varerne, 

er baseret på et skøn, og tid skal ikke være en afgørende faktor for disse forhold. 
 
8.2 Alle de tider, der er anført for Bearbejdning, gælder fra Virksomhedens modtagelse af Varerne 

(der, hvor Bearbejdningen finder sted) samt alle de oplysninger, Virksomheden har behov for for at 
kunne påbegynde Bearbejdningen. 

 
8.3 Uanset hvad forlænges tiden til færdiggørelse af Bearbejdningen med en passende periode, hvis 

færdiggørelsen af Bearbejdningen bliver forsinket som følge af mangelfulde eller manglende 
instrukser fra Kunden, eller som følge af begivenheder, som er uden for Virksomhedens kontrol. 
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8.4 Virksomheden er berettiget til, efter eget skøn, at vælge at prioritere ved udførelsen af en bestemt 
Proces. Virksomheden er berettiget til at opkræve et tillæg for udførelsen af prioriteret arbejde. 
Oplysninger om sådanne aftaler udstedes af Virksomheden på anmodning. 

 
9. Force majeure 
 
9.1 Hvis Virksomheden på nogen måde er forhindret i eller bagud med at opfylde sine forpligtelser 

under denne Kontrakt, og dette skyldes beslutninger eller handlinger truffet eller foretaget af en 
regering eller anden myndighed, krig eller risiko for krig, brand, eksplosion, væsentlig skade på eller 
svigt af anlæg og udstyr, ekstreme vejrforhold, manglende eller mangelfulde materialer, afbrydelse 
af eller begrænsning i kommunikation, forsinkelse af eller begrænsning i tilgængeligheden af 
transport, strøm eller vand, manglende eller forsinket tilgængelighed af materialer, som er 
nødvendige for Bearbejdningen, enhver strejke, lockout eller konflikt (uanset om denne involverer 
Virksomhedens ansatte), ulykker eller andre forhold uden for Virksomhedens kontrol, er 
Virksomheden, udelukkende efter eget skøn, berettiget til helt eller delvist at suspendere 
opfyldelsen af Kontrakten i en periode svarende til den forsinkelse, sådanne begivenheder har 
forårsaget, og Virksomheden er på ingen måde ansvarlig for manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser under Kontrakten eller for en sådan forsinkelse.  

 
9.2 Hvis perioden for opfyldelse af Kontrakten forlænges med mere end en måned som følge af en 

sådan suspension, kan Kontrakten (for så vidt angår Varer, som der ikke er udført Bearbejdning på) 
opsiges af Virksomheden eller Kunden ved skriftlig meddelelse til den anden part, dog uden at en 
sådan opsigelse berører Virksomhedens ret til at forlange, at Kunden modtager levering af og/eller 
afhenter alle Varer samt betaler for Bearbejdningen af Varer, der er eller kan være klar til levering 
og/eller afhentning, uden at det påvirker rettigheder, som parterne har opnået forud for datoen for 
en sådan opsigelse. Såfremt Virksomheden ikke er i stand til at imødekomme alle sine kunders 
behov som følge af sådanne begivenheder, er Virksomheden berettiget til at fordele den ledige 
kapacitet til Bearbejdning på dennes kunder, alene baseret på, hvad Virksomheden finder 
hensigtsmæssigt, uden at Virksomheden derved pådrager sig et ansvar over for nogen af kunderne. 

 
10. Betalingsbetingelser 
 
10.1 Medmindre andet er skriftligt aftalt med Virksomheden, skal fuld betaling i disponible midler af alle 

beløb, der er forfaldne til betaling i henhold til Kontrakten, ske i danske kroner (DKK) (eller en 
anden valuta, som Virksomheden har angivet) den 15. dag i måneden efter måneden for datoen på 
fakturaen udstedt af Virksomheden. 

 
10.2 Det er af afgørende betydning, at betalingsfristen overholdes. Uden at det påvirker Virksomhedens 

øvrige rettigheder og beføjelser, påløber der renter med 8 % pr. år over den til enhver tid 
gældende basisrente fastsat af Danmarks Nationalbank. Der påløber dagligt renter på alle beløb, 
der er forfaldne til betaling (både før og efter dom), og i de tilfælde, hvor betaling ikke er modtaget 
rettidigt, er Virksomheden berettiget til: at indstille enhver videre Bearbejdning, der udføres for 
Kunden; ændre eller trække kreditbetingelserne tilbage; og ændre vilkår, priser og serviceniveauer. 

 
10.3 Enhver betaling, som er forfalden til betaling i henhold til Kontrakten, skal betales fuldt ud og uden 

fradrag, uanset om det drejer sig om en modpostering, et modkrav eller andet, medmindre dette 
er skriftligt aftalt med Virksomheden, eller Kunden har en gyldig retsafgørelse, som kræver, at et 
beløb svarende til et sådant fradrag betales af Virksomheden til Kunden. 

 
10.4 Hvis Virksomheden angiver, at der skal ske betaling ved remburs, skal Kunden åbne og opretholde 

en uigenkaldelig, bekræftet remburs til fordel for Virksomheden i eller bekræftet af en bank i 
Danmark, som Virksomheden finder tilfredsstillende. Levering eller afhentning af Varerne eller 
Bearbejdning finder ikke sted, før en sådan remburs er åbnet, og Virksomheden er tilfreds med alle 
aftaler i relation til rembursen. Hvis pågældende bank af den eller anden årsag er ansvarlig for at 
foretage betaling til Virksomheden i henhold til en remburs, og banken undlader at foretage en 
sådan betaling, er Kunden fortsat ansvarlig for at betale for Bearbejdningen af Varerne. 

 
10.5 Alle Kontrakter er med forbehold af, at Virksomheden er tilfreds med Kundens kreditstatus både 

før og i kontraktperioden. Hvis Virksomheden på et hvilket som helst tidspunkt ikke er tilfreds med 
Kundens kreditstatus, er Virksomheden berettiget til at suspendere opfyldelsen af Kontrakten eller 
tilbageholde levering af Varerne, indtil Kunden opfylder Virksomhedens krav til kreditværdighed 
eller stiller en sådan sikkerhed over for Virksomheden, som Virksomheden anser for at være 
passende. 

 
11. Forpligtelser og ansvar 
 
11.1 Virksomheden bestræber sig på at Bearbejde Kundens emner korrekt, men Kunden skal være 

opmærksom på, at der er risici ved Bearbejdningen (risici, der er til stede, hvad enten 
Bearbejdningen udføres korrekt eller ej). Kunden anerkender herved, at denne ved Kontraktens 
indgåelse er fuldt ud vidende om og opmærksom på samt accepterer sådanne risici ved 
Bearbejdningen. For så vidt angår de Processer, der er beskrevet under ii. under definitionen af 
Processer ovenfor, er Virksomheden endvidere ikke forpligtet til at sikre, at Varerne matcher 
hinanden nøjagtigt, eller at et parti matcher et andet nøjagtigt, uanset om farven eller 
overfladebehandlingen er beskrevet med henvisning til en prøve eller ud fra en beskrivelse. Hvis 
en farve eller overfladebehandling er beskrevet i Kontrakten med henvisning til en prøve eller 
beskrivelse, skal Kunden acceptere alle Varer, der kommercielt matcher prøven eller svarer til 
beskrivelsen, alt efter omstændighederne, og som matcher hinanden ud fra en kommerciel 
synsvinkel i overensstemmelse med den i branchen generelt anerkendte standard, som værende 
i overensstemmelse med Kontrakten.  

 
11.2 Virksomheden garanterer, at den loyalt vil opfylde sine forpligtelser i henhold til Kontrakten og 

med den fornødne agtpågivenhed og kompetence i overensstemmelse med enhver aftalt 
specifikation. Denne garanti udgør den eneste garanti, der gives for så vidt angår sådanne 
forpligtelser. I henhold til Betingelsernes pkt. 11.9 nedenfor er enhver betingelse eller garanti, 
som er beskrevet i eller omfattet af lov, sædvaneret eller lignende, således ikke gældende. 

 
11.3 I henhold til Betingelsernes pkt. 11.9 nedenfor kan Virksomheden under ingen omstændigheder 

gøres ansvarlig for overtrædelse af den under Betingelsernes pkt. 11.2 beskrevne garanti eller for 
misligholdelse af Kontrakten eller for manglende overholdelse af lovmæssige forpligtelser eller 
skadegørende handlinger (herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed), urigtige oplysninger 

eller andet, herunder, uden begrænsning, skade på eller tab af Varer som følge af Virksomhedens 
Bearbejdning: 

 
11.3.1 medmindre de metoder, der er anvendt til at fremstille Varerne forud for 

Virksomhedens Bearbejdning, har taget højde for det nuværende vidensniveau 
i branchen for Bearbejdning, og Kunden har sikret, at Varerne er fremstillet af 
de korrekte materialer og designet, så de opfylder de rette tekniske standarder 
med endelige overmål og derudover ikke har været genstand for processer 
eller behandlinger af andre end Virksomheden, som gør, at de ikke egner sig til 
Bearbejdning, og Virksomheden har modtaget fyldestgørende oplysninger 
vedrørende Varerne inden påbegyndelse af Bearbejdningen, jf. Betingelsernes 
pkt. 6.2 ovenfor; og 

 
11.3.2 medmindre Kunden omgående kontrollerer mængden og kvaliteten af Varer, 

der er leveret til eller afhentet af Kunden, og skriftligt informerer 
Virksomheden om enhver påstået mangel ved, skade på eller forkert 
Bearbejdning af Varerne inden for 14 dage derefter for så vidt angår fejl og 
mangler, der med rimelighed kan forventes opdaget ved inspektion; og 

 
11.3.3 medmindre Kunden derefter giver Virksomheden rimelig mulighed for at 

inspicere de relevante Varer og, hvis Virksomheden anmoder derom, 
returnerer de Varer, som påstås at være beskadigede, eller de Varer, som der 
påstås at være udført forkert Bearbejdning af, til Virksomhedens anlæg på 
Kundens regning, således at en inspektion kan finde sted der; og 

 
11.3.4 medmindre Kunden ikke har taget Varer i brug, som påstås at være 

beskadigede, eller som der påstås at være udført forkert Bearbejdning af, efter 
at denne har opdaget eller med rimelighed kan forventes at have opdaget, at 
sådanne Varer er beskadiget eller har været genstand for forkert Bearbejdning; 
og   

 
11.3.5 medmindre Varerne ikke har været genstand for misbrug eller har været 

forkert opbevaret efter levering til eller afhentning af Kunden; og 
 

11.3.6 medmindre og kun i det omfang at de Varer, der påstås at være beskadigede 
eller have været genstand for forkert Bearbejdning udgør mere end 3 % af 
hvert parti (hvor tab af op til 3 % af hvert parti anses for at være normalt i 
branchen for Bearbejdning og i forbindelse med bearbejdning af store 
mængder af små dele). 

 
11.4 I lyset af den store forskel på værdien af de Varer, der udføres Bearbejdning på og prisen på 

Virksomhedens Bearbejdning, er Virksomhedens ansvar for: 
 

11.4.1 enhver overtrædelse af garantien beskrevet i Betingelsernes pkt. 
 11.2 ovenfor; og 
 
11.4.2 enhver misligholdelse af Kontrakten; og 
 
11.4.3 enhver overtrædelse af lovmæssige forpligtelser eller skadegørende handlinger 

(herunder, men ikke begrænset til uagtsomhed), urigtige oplysninger eller 
lignende 

 
begrænset til gen-Bearbejdning af Varerne, hvis en sådan gen-Bearbejdning vil resultere i 
opfyldelse af Kontraktens krav eller, i modsat fald, betaling af op til to gange prisen for 
Bearbejdningen af de relevante Varer i henhold til den kontrakt, som kravet vedrører. Såfremt 
garantien beskrevet i Betingelsernes pkt. 11.2 ovenfor overtrædes, er Virksomheden berettiget 
til, som alternativ til at refundere eller give afkald på hele eller en passende del af prisen for 
Bearbejdning, efter eget valg at træffe sådanne foranstaltninger, som Virksomheden anser for at 
være nødvendige for at overholde nævnte garanti, og derefter udgør dette Virksomhedens 
eneste ansvar for så vidt angår en sådan overtrædelse af garantien. 

 
11.5 Virksomheden er under ingen omstændigheder, det være sig i forbindelse med Kontrakten, 

skadegørende handlinger (herunder uagtsomhed), manglende overholdelse af lovmæssige 
forpligtelser og lignende, ansvarlig for tab af avance, tab af brug, tab af forretning, tab af marked, 
tab af indtægt, tab af forventet besparelse eller tab af goodwill (uanset om der er tale om et 
direkte eller et indirekte tab) eller for indirekte tab eller driftstab, skader eller beskadigelser, 
uanset om disse skyldes uagtsomhed eller lignende, og uanset om et sådan tab tilfalder Kunden 
eller en tredjemand, som Kunden hæfter over for.  

 
11.6 I henhold til Betingelsernes øvrige bestemmelser skal ethvert krav, som Kunden gør gældende over 

for Virksomheden, ske skriftligt og meddeles Virksomheden inden for 365 dage fra Virksomhedens 
færdiggørelse af Bearbejdningen i henhold til Kontrakten.  

 
11.7 Kunden påtager sig til enhver tid den fulde risiko for Varer, der befinder sig på Virksomhedens 

anlæg, herunder (i de tilfælde, hvor Betingelsernes pkt. 5.2 ovenfor ikke gælder) under transport til 
og fra Virksomhedens anlæg, og Kunden er ansvarlig for at tegne og vedligeholde egen forsikring i 
relation dertil og anerkender samtidig, at forsikring ikke er inkluderet i Virksomhedens priser.  

 
11.8 Intet i Betingelserne udelukker eller begrænser Virksomhedens ansvar for: 
 

11.8.1 personskade eller død som følge af Virksomhedens uagtsomhed;  
 

11.8.2 andre forhold, hvor det ville være ulovligt for Virksomheden at udelukke eller 
forsøge at udelukke sit ansvar; eller  

 
11.8.3 svig eller urigtige oplysninger fremsat i ond tro. 

 
11.9 Kunden anerkender, at de ovenfor nævnte bestemmelser i dette pkt. 11 er rimelige og afspejlet i 

prisen, som ville være højere uden sådanne bestemmelser, og at Kunden påtager sig denne risiko 
og/eller forsikrer sig i overensstemmelse dermed. 
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12. Underleverandører og overdragelse 
 
12.1 Virksomheden er berettiget til at bruge underleverandører til opfyldelse af hele eller dele af 

Kontrakten (medmindre Kunden skriftligt har frabedt sig dette på eller før tidspunktet for 
Kontraktens indgåelse). Virksomheden er også berettiget til at opbevare alle eller dele af Varerne 
på andre steder end Virksomhedens eget forretningssted. 

 
12.2 Virksomheden er berettiget til at overdrage, delegere, licensere eller forvalte alle eller dele af sine 

rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kontrakten. 
 
12.3 Kontrakten er personlig for Kunden, som ikke må overdrage, delegere, licensere, forvalte eller 

bruge underleverandører til hele eller dele af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til 
Kontrakten uden Virksomhedens forudgående skriftlige accept. 

 
13. Skadesløsholdelse 
 
Kunden holder Virksomheden fuldt ud skadesløs for ethvert direkte eller indirekte tab eller driftstab, tab, 
beskadigelser, skader, omkostninger og udgifter (herunder udgifter til juridisk bistand), der pålægges, 
pådrages, afholdes eller betales af Virksomheden på grund af, i forbindelse med eller som følge af: 
 
13.1 ethvert krav om, at Varerne krænker tredjemands patent, ophavsret, registreret mønster, 

mønsterret, varemærke, varebetegnelse eller anden immaterielrettighed; 
 
13.2 ethvert krav over for Virksomheden vedrørende ansvar, tab, skader, omkostninger eller udgifter 

pådraget eller afholdt af Virksomhedens medarbejdere eller repræsentanter i det omfang, at 
sådanne ansvar, tab, skader, omkostninger eller udgifter er forårsaget af, relaterer sig til, stammer 
fra, eller er opstået i forbindelse med Varerne; 

 
13.3 ethvert krav over for Virksomheden fremsat af tredjemand i det omfang, at sådanne ansvar, tab, 

skader, omkostninger eller udgifter er forårsaget af, relaterer sig til, stammer fra, eller er opstået i 
forbindelse med Varerne og/eller Virksomhedens Bearbejdning deraf. 

 
14. Værktøj og ophæng 
 
Ethvert værktøj og ophæng, som Virksomheden fremstiller med henblik på at opfylde Kontrakten, forbliver 
Virksomhedens ejendom, uanset om omkostningerne dertil er helt eller delvist inkluderet i prisen for 
Bearbejdning. Alle tegninger og informationer, der relaterer sig til sådanne værktøjer og ophæng forbliver 
Virksomhedens ejendom, og ophavsretten dertil tilfalder Virksomheden, og Kunden garanterer, at denne ikke 
uden Virksomhedens forudgående skriftlige accept vil kopiere eller gøre brug af sådanne værktøjer, ophæng, 
tegninger eller informationer til gavn for denne selv eller tredjemand. 
 
15. Tilbageholdelsesret 
 
For så vidt angår beløb, som er forfaldne til betaling, eller som Kunden skylder i henhold til Kontrakten eller 
enhver anden kontrakt indgået mellem Kunden og Virksomheden, har Kunden en generel tilbageholdelsesret 
til alle dele af Kundens Varer og ejendom, som Virksomheden er i besiddelse af (uanset om Bearbejdningen af 
sådanne Varer eller dele deraf er betalt for), og er berettiget til, med 14 dages varsel til Kunden, at skaffe sig af 
med sådanne Varer eller ejendom, som denne finder passende, med henblik på at få dækket udestående 
beløb. 
 
16. Fortrolige oplysninger 
 
16.1 Alle specifikationer, tegninger, tekniske beskrivelser og oplysninger om Bearbejdning (herefter 

»Information«), som Kunden har modtaget i forbindelse med Virksomhedens tilbud, eller som på 
anden vis er leveret til Kunden i henhold til Kontrakten, er fortrolige. Kunden er forpligtet til at 
opbevare sådanne oplysninger fortroligt og må ikke (medmindre dette er påkrævet i henhold til lov, 
eller medmindre disse allerede er offentlige, og dette ikke skyldes Kundens uagtsomhed) videregive 
sådanne oplysninger til tredjemand uden Virksomhedens forudgående skriftlige accept, og Kunden 
må kun bruge sådanne oplysninger med henblik på at opfylde Kontrakten. 

 
16.2 Alle opfindelser eller nye processer udviklet under Kontrakten og enhver ansøgning om patent 

eller lignende beskyttelse er Virksomhedens ejendom. 
 
16.3 Intet i Betingelsernes pkt. 16 forhindrer Virksomheden i at påtage sig eller tilbyde at påtage sig 

arbejde eller ydelser for tredjemand, som ligner eller er designet med henblik på at opnå samme 
resultater, som det arbejde eller de ydelser, der leveres under Kontrakten.  

 
17. Opsigelse 
 
17.1 Kunden er ikke berettiget til at opsige Kontrakten uden Virksomhedens skriftlige accept, som kan 

være betinget af vilkår, som, efter Virksomhedens bedste skøn, kompenserer Virksomheden for 
ethvert tab som følge af en sådan opsigelse. 

17.2  Virksomheden er berettiget til, uden at det påvirker Virksomhedens øvrige rettigheder, at opsige 
Kontrakten eller enhver anden kontrakt med Kunden med øjeblikkelig virkning ved at meddele dette 
til Kunden, hvis: 

 
17.2.1 Kunden (i henhold til Kontrakten eller enhver anden kontrakt mellem Kunden og 

Virksomheden) er bagud med en betaling eller på nogen som helst måde begår 
kontraktbrud, som ikke kan afhjælpes, eller som (hvis et sådant brud kan 
afhjælpes) Kunden undlader at afhjælpe efter Virksomhedens skriftlige 
anmodning om at gøre dette inden for den i anmodningen nævnte periode; eller 

 
17.2.2 Kunden går konkurs eller med rimelighed kan forventes at gå konkurs eller 

lignende. 
 
17.3 Virksomheden er, uden at dette påvirker dennes ret til at opsige Kontrakten, berettiget til at 

indstille videre Bearbejdning af Varer i henhold til Kontrakten eller enhver anden kontrakt mellem 
Kunden og Virksomheden: 

 
17.3.1 hvis en af de i Betingelsernes pkt. 17.2 nævnte begivenheder finder sted; eller 
 
17.3.2 hvis og i det omfang at værdien af den Bearbejdning, der er udført, men ikke 

betalt for, overstiger (eller, hvis forudsat til at overstige) Kundens 
kreditmaksimum, uanset om Kunden er blevet informeret om dette, og uanset 
om betalingsfristen er overskredet. 

 
17.4 Uanset om opsigelse eller indstilling har fundet sted i overensstemmelse med pkt. 17.2 og 17.3 

ovenfor, er Kunden forpligtet til at betale Virksomheden for al arbejde udført indtil og på datoen 
for en sådan indstilling eller opsigelse og derudover holde Virksomheden skadesløs for ethvert tab 
og enhver skade eller udgift, som Virksomheden pådrager sig i forbindelse med en sådan indstilling 
eller opsigelse. 

 
18. Generelt 
 
18.1 Enhver rettighed eller beføjelse, som tilkommer Virksomheden i henhold til Kontrakten, påvirker ikke 

Virksomhedens øvrige rettigheder eller beføjelser i henhold til denne Kontrakt eller andre kontrakter. 
 
18.2 Intet i Kontrakten etablerer eller anses for at etablere et partnerskab mellem parterne. 
 
18.3 Kontrakten indeholder alle bestemmelser, som parterne har aftalt i relation til Kontraktens 

genstand og erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler og udtalelser eller drøftelser 
mellem parterne. Kunden erklærer sig enig i, at denne ikke er blevet tilskyndet til at indgå 
Kontrakten på baggrund af en erklæring eller et løfte, som ikke er indeholdt i Kontrakten, bortset 
fra at Kontrakten ikke udelukker ansvar, som Virksomheden ellers ville have haft over for Kunden, 
for så vidt angår erklæringer, der er afgivet af Virksomheden i ond tro.  

 
18.4 Såfremt en kompetent myndighed anser en eller flere af bestemmelserne i Kontrakten for at være 

helt eller delvist ugyldige, ulovlige eller ikke-retskraftige, påvirker dette ikke gyldigheden, 
lovligheden eller retskraftigheden af Kontraktens øvrige bestemmelser samt den øvrige del af den 
pågældende bestemmelse. 

 
18.5 Alle meddelelser, som parterne udveksler med hinanden, skal være skriftlige, og anses for at være 

rettidigt leveret eller forelagt på det tidspunkt, hvor leveringen eller udvekslingen finder sted, hvis 
meddelelsen leveres personligt, og otteogfyrre timer efter afsendelse, hvis meddelelsen er sendt 
med anbefalet brev eller luftpost, i begge tilfælde forudbetalt og til den registrerede adresse eller 
til den anden parts sidst kendte adresse. 

 
18.6 Hvis Virksomheden undlader eller er forsinket med udnyttelsen af en rettighed eller beføjelse, 

udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder eller beføjelser, og en delvis udnyttelse 
udelukker ikke en videre udnyttelse af samme eller af andre rettigheder eller beføjelser.  

 
18.7 Kontrakten reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

 

 

 

 


