Salgs- og leveringsbetingelser for Kyndestoft Maskinfabrik ApS

Aftalegrundlag

Levering og leveringstid

Disse Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ordre afgivet

Kyndestoft leverer sine ydelser i henhold til den mellem parterne

af Kunden, og for alle leverancer, som foretages af Kyndestoft

aftalte tidsplan.

Maskinfabrik ApS (herefter Kyndestoft) på baggrund deraf.
Med mindre andet er angivet aftalen, er leveringstider omtrentliKundens eventuelle indkøbsvilkår eller øvrige særlige krav er kun

ge, og overskridelser kan finde sted, uden dette kan anses for en

gældende hvor disse er optaget udtrykkeligt i den indgåede

misligholdelse af Aftalen fra Kyndestoft’s side.

aftale.
Levering sker ex works, Vinderup, i henhold til INCOTERMS2010.

Tilbud og aftaleindgåelse

Kyndestoft foretager efter produktets art forsvarlig transport

Tilbud fra Kyndestoft er kun gældende, når de foreligger skrift-

emballering og anviser i øvrigt Kunden om, hvilken transport-

ligt, og da kun i 14 dage regnet fra tilbudsdatoen, medmindre

form, der er passende for produktet.

anden periode er angivet i tilbuddet.
Kyndestoft er uanset det i Aftalen specificerede berettiget til at
Endelig aftale mellem Kyndestoft og Kunden er først indgået, når

fakturere Kunden for emballage. Faktureret emballage krediteres

Kyndestoft efter at have modtaget Kundens accept af tilbuddet,

Kunden, såfremt emballagen returneres franco til Kyndestoft i

har fremsendt skriftlig ordrebekræftelse til Kunden i form af

ubeskadiget stand og senest 30 dage efter leveringstidspunktet.

underskrevet eller på anden vis tiltrådt aftale.

Ejendomsforbehold
Omfang og specificering af de aftalte ydelser

Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er Kynde-

Kyndestoft leverer de i Aftalen specificerede ydelser, og Aftalen

stoft’s ejendom, indtil det tidspunkt Kunden har betalt hele

udgør en udtømmende beskrivelse af leverancen og de krav, der

købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventu-

kan stilles til Kyndestoft. Kyndestoft skal dog under udførelsen af

elle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af

leverancen optræde professionelt og som god skik i branchen

Leverandøren på Kundens vegne.

forudsætter og foreskriver.
Kyndestoft forbeholder sig retten til at foretage ændringer i
produkt og komponentspecifikationer indtil Leveringstidspunktet,
men garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet, kvalitet og ydelse.

Kunden er som følge af ejendomsforbeholdes forpligtet til at
holde det leverede forsikret og udskilt eller markeret som tilhørende Kyndestoft, indtil ejendomsretten overgår til Kunden.

Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder til det leverede tilhører Kyndestoft,

Hvor Kunden har særlige forventninger eller krav til leverancen,

og Kunden opnår ikke del heri, uanset om Kunden gennem leve-

er Kunden i enhver henseende ansvarlig for, at disse krav er

ranceforløbet bidrager med viden, know-how, ideer, tegninger

beskrevet i Aftalen.

mv.

Dokumentation og vejledning

Kunden er herunder bl.a. uberettiget til at anvende tegninger,

Kyndestoft leverer produktbeskrivelser og vejledninger til vedli-

beskrivelser mv. på anden vis end forudsat og godkendt af Kynde-

geholdelse når, og i det omfang, dette er beskrevet i Aftalen.

stoft. Kunden må særligt ikke anvende tegninger udført af Kyndestoft ved alternativ levering fra anden leverandør.

Kundens udtrædelsesadgang i udviklingsprojekter
Kunden kan på ethvert tidspunkt udtræde af aftalen for så vidt

I den udstrækning Kundens deltagelse i et udviklingsforløb med-

angår egentlige udviklingsprojekter – men ikke for levering af

fører, at der opstår immaterielle rettigheder herunder også

standardprodukter eller tilpasninger hertil. Udnytter kunden sin

forhold, der kan patenteres eller brugsmodelbeskyttes, overdra-

udtrædelsesadgang, betaler Kunden for det af Kyndestoft allere-

ges sådanne rettigheder løbende og som de opstår til Kyndestoft,

de udførte arbejde samt afholdte omkostninger/udgifter, inklusi-

og Kyndestoft alene er berettiget til at søge rettigheder registre-

ve af Kyndestoft allerede bestilte komponenter hos underleve-

ret.

randører mv.. Kyndestoft er herudover berettiget til at fakturere
afvendt tid til nedlukningsaktiviteter samt omkostninger, der ikke

Kunden indestår for, at Kundens medarbejdere på tilsvarende vis

kan afværges, herunder eksempelvis leje af faciliteter eller

afstår rettigheder, som ellers måtte tilkomme dem under deres

udstyr mv..

ansættelsesvilkår.
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Kyndestoft har udover timebetaling ret til dækning af positive
I forhold til lov om arbejdstagers opfindelser, indtræder Kynde-

udlæg afholdt i forbindelse med udførelse af opgaven, samt

stoft i Kundens retsstilling sådan at Kunden overfor arbejdstage-

godtgørelse for kørte km i henhold til statens takster.

ren skal efterkomme Kyndestoft’s instrukser, samt videreoverdrage rettighederne vederlagsfrit til Kyndestoft. For eventuel
godtgørelse til arbejdstagerne overgår betalingsforpligtelsen til

Pris og betalingsbetingelser

Kyndestoft.

Alle priser er oplyst i DKK og ekskl. moms.
Hvor ikke anden betalingsplan er indeholdt i aftalen, sker faktu-

Ændringer til den aftalte ydelse

rering ved levering.

Ønsker Kunden at foretage ændringer til den aftalte ydelse/produkt, aftales sådanne ændringer efter tilbud fra Kynde-

Betalingsbetingelser på udstedte fakturaer er 14 dage netto.

stoft.
Aftalen kan indeholde prisangivelser som estimater eller fastpris

Vedligeholdelse og sliddele

for hele eller dele af leverancen. Hvor Kyndestoft har angivet et

Kunden er ansvarlig for, at det leverede gennemgår daglig klargø-

estimat eller fastpris, omfatter sådan pris alene det eller de

ring, inklusive bl.a. rensning af filtre, dyser mv., smøring, in-

elementer, der er beskrevet under estimatet eller fastprisen.

spektion af slanger, kabler og tilsvarende.

Alle accessoriske ydelser som ikke er indeholdt i beskrivelsen for
den angivne pris afregnes i henhold til den medgåede tid og til

Kunden skal sikre, at der sker fornøden efterspænding af bolte og

Kyndestoft’s standard timepriser, med mindre andet er aftalt.

at konstruktionen løbende efterses for brud, revner og øvrige

Anvendt tid afregnes pr. påbegyndt halve time.

skader.
Hvor Kyndestoft har angivet et estimat, er sådanne estimater
For sliddele skal Kunden løbende vedligeholde og udskifte sådan-

fastsat ud fra den viden Kyndestoft havde på tidspunktet for

ne for egen regning.

afgivelsen af estimatet. Estimater er alene at betragte som ca.
angivelser for det forventede tidsforbrug og skal derfor betragtes

Kundens øvrige forhold

som ikke-bindende. Kyndestoft er derfor i alle tilfælde berettiget

Kunden er ansvarlig for egne forhold, herunder også egne medar-

til at fakturere for det faktisk medgåede tidsforbrug, hvor der er

bejderes og øvrige antagne personers sygdom, udeblivelse fra

afgivet estimat.

aftalte aktiviteter, udeblivelse med Kundens aftalte bidrag og
tilsvarende.

Betaler Kunden ikke en udstedt faktura rettidigt, bortfalder alle
for det samlede projekt eventuelle meddelte rabatter og eventu-

Kunden er ansvarlig for, at Kunden og dennes medarbejdere har

elle ydelser som Kyndestoft har tilbudt at levere uden beregning.

modtaget og gennemgået eventuel dokumentation og vejlednin-

Sådanne bortfaldne ydelser kan derefter enten tilkøbes kontant

ger, at medarbejdere har gennemført den nødvendige undervis-

eller udgå af leverancen.

ning i brug af det leverede og at den fornødne sikkerhed er tilstede ved brug af det leverede.

Ved forsinket betaling er Kyndestoft berettiget til at opkræve
renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned

Indhentning af tilladelser og uddannelse/certifikat

indtil betaling sker.

I det omfang brug af det leverede kræver særlig godkendelse
eller opnåelse af tilladelse eller forudsætter særlige certifikater

Kundens betalingsmisligholdelse anses i alle tilfælde for en væ-

hos personalet, der skal anvende det leverede, er kunden ansvar-

sentlig misligholdelse, der berettiger Kyndestoft til at standse

lig for, at sådan foreligger, og Kunden skal selv afklare sådanne

yderligere leveringer og arbejder uden at ifalde ansvar, uanset

forhold.

om levering skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden
særskilt aftale mellem parterne. Kyndestoft’s samlede tilgodeha-

Kyndestoft’s service onsite

vende hos Kunden - forfaldent som uforfaldent - forfalder herud-

Kyndestoft kan efter Kundens anmodning bistå Kunden ved ser-

over til straksbetaling. Kyndestoft kan herudover gøre sine al-

vicering, vedligeholdelse, indkøring mv. Sådant arbejde udføres

mindelige misligholdelsesbeføjelser gældende.

efter nærmere aftale og på aftalte tidspunkter og efter løbende
regning til Kyndestoft’s standard timepriser. Anvendt tid afregnes

Kunden kan ikke foretage betaling for leverede ydelser ved mod-

pr. påbegyndt halve time.

regning, med mindre andet er aftalt særskilt.

Ansvar for forsinkelse
Reklamationer over forsinkelse ved Kyndestoft’s ydelser skal

Produktansvar

fremsættes straks og skriftligt.

Kyndestoft påtager sig produktansvar i overensstemmelse med
produktansvarslovens regler, men fraskriver sig herudover et-

Kyndestoft søger at afhjælpe virkningen af eventuelle forsinkel-

hvert produktansvar, herunder et produktansvar som udviklet i

ser i den udstrækning dette er muligt. For forsinkelser kan Kun-

retspraksis.

den alene gøre ansvar gældende i overensstemmelse med det
anførte under ansvar og ansvarsbegrænsning.

Ansvar og ansvarsbegrænsning
Kyndestoft påtager sig erstatningsansvar overfor Kunden i hen-

En forsinkelse anses for væsentlig, hvis det anførte leveringstids-

hold til dansk rets almindelige regler, med de undtagelser som

punkt er overskredet med 20 arbejdsdage. Forinden Kunden kan

fremgår af denne aftale.

ophæve Aftalen som følge af forsinkelse, skal forsinkelsen være
væsentlig, og Kyndestoft skal derefter have modtaget skriftligt

Kyndestoft er i intet tilfælde ikke ansvarlig overfor Kunden for

påbud med frist på 10 dage til at foretage levering. Er levering

indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til

efter udløb af fristen fortsat ikke sket, kan Kunden afgive sin

driftstab, avancetab, øvrige tab som følge af at leverancen ikke

meddelelse om ophævelse.

er til Kundens rådighed på det aftalte tidspunkt mv.. Omkostninger til tredjeparter og egen interne omkostninger og tidsforbrug

Ansvar for mangler

anses for indirekte tab.

Reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt overfor
Kyndestoft straks Kunden bliver eller burde blive bekendt med

Skyldes en forsinkelse eller mangel Kyndestoft’s forhold, afhjæl-

manglen og i alle tilfælde senest 12 måneder fra leveringstids-

per Kyndestoft sådanne forhold for egen regning i overensstem-

punktet. En mangel anses at foreligge, hvis det af Kyndestoft

melse med det anførte under afsnittene om ansvar for forsinkel-

leverede ikke opfylder specifikationen indeholdt i Aftalen, med

se og ansvar for mangler.

de ændringer Kunden måtte have godkendt undervejs. Almindelig
brug, slid og ælde anses ikke for mangler, og visse dele af det

Kyndestoft’s økonomiske ansvar er i alle tilfælde og for alle

leverede kan derfor forventes løbende at skulle udskiftes uden

kumulerede krav der relaterer sig til Aftalen begrænset til et

dette udgør en mangel.

beløb svarende til 100 % af fakturabeløbet for en leverance.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation over mangler, er

Referencebrug

Kyndestoft’s ansvar begrænset til vederlagsfri afhjælpning af

Kyndestoft har ret til at anvende Kundens navn og logo på sin

manglen eller hel eller delvis omlevering efter Kyndestoft’s eget

referenceliste og hjemmeside.

valg. Afhjælpning omfatter alene selve reparationen hos Kyndestoft af den defekte del og dermed ikke afmontering/montering

Tvister

og forsendelse. Omlevering omfatter tilsvarende levering af ny

Eventuelle tvister er undergivet dansk ret, CISG og lovvalgsregler

komponent men ikke omkostninger i forbindelse med udskiftning

undtaget. Tvister skal afgøres ved retten i Holstebro som første

mv.

instans. Retsplejelovens almindelige henvisningsregler til Landsret og Sø- og Handelsret skal dog fortsat finde anvendelse.

For reparerede dele eller omleverede dele gælder en reklamationsret indtil udløb af den oprindelige 12 måneders reklamations-

Vedrører tvisten en krænkelse af Kyndestoft’s rettigheder, kan

periode, dog i alle tilfælde minimum 3 måneder regnet fra tids-

Kyndestoft endvidere anlægge sag på stedet hvor krænkelsen

punktet fra afhjælpningen eller omleveringen.

sker eller har effekt samt ved Kundens hjemting.

Har Kyndestoft ikke foretaget afhjælpning og/eller omlevering
indenfor rimelig tid, manglens karakter taget i betragtning, kan
Kunden som alternativ vælge at kræve et forholdsmæssigt afslag
i prisen, og i tilfælde hvor manglen er væsentlig, tillige at ophæve Aftalen. Ophæver Kunden Aftalen, tilbageleverer parterne
hver i sær de modtagne ydelser, idet Kyndestoft dog skal kompenseres for den nytte Kunden har haft af det leverede indtil
ophævelsestidspunktet. Kunden kan ikke herudover gøre krav
gældende mod Kyndestoft i tilfælde af mangler.

