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SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBETINGELSER
FOR LAURITZ ANDERSEN & CO. APS
Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og
leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig
aftale. Lauritz Andersen & Co. ApS omtales i det
følgende ’LA’.

4.4. Alle priser er inkl. moms.

5. EJENDOMSFORBEHOLD
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5.1. LA forbeholder sig ejendomsretten til salgsgenstanden, indtil hele købesummen inkl. moms er
betalt.
5.2. Såfremt det er aftalt, at købesummen eller en
del af denne skal betales mere end 3 måneder efter
salgsgenstandens levering, skal LA’s ejendomsforbehold og ret til at tage salgsgenstanden tilbage
samt de i kreditaftalelovens § 9 nævnte oplysninger
præciseres i købsaftalen, som skal underskrives af
køber senest ved salgsgenstandens overgivelse, og
kopi af aftalen skal samtidig overgives til køber.

2. TILBUD

6. BETALING OG AFHENTNING

1. INFO OM LA

2.1. Alle tilbud er fritblivende og afgives med forbehold for mellemsalg, medmindre andet udtrykkeligt
er anført.
2.2. En ordre er først bindende for LA, når køber har
modtaget skriftlig ordrebekræftelse, medmindre andet aftales. Ændring, afbestilling eller annullering af
en ordre, helt eller delvist, fra købers side kan alene
ske med LA’s forudgående skriftlige accept.
2.3. Tilbud gælder 30 dage fra tilbudsgivningsdagen.

6.1. Betalingsfristen løber fra ordremodtagelsen.
6.2. I de tilfælde, hvor en leverance ifølge aftale
skal ledsages af certifikat(er), løber betalingsfristen
for den del af leverancen, der er omfattet af certifikat(er), fra det tidspunkt, hvor såvel materialer som
certifikat(er) er leveret.
6.3. Ved overskridelse af betalingsfrister er køber
pligtig at svare morarente af det forfaldne beløb i
henhold til aftale eller sædvane.
6.4. LA kan forlange, at køber betaler kontant eller
stiller tilfredsstillende sikkerhed for betalingen.
6.5. Betaling ved modregning kan ikke finde sted,
hvis modkravet er omtvistet.
6.6. Ved kortbetalinger bliver købsbeløbet først hævet, når varen er leveret fra vores lager.
6.7. Køber bliver kontaktet på mail eller mobil, når
bestilte varer er klar til afhentning. Ved skaffevarer
tager LA og køber en dialog om afhentningstidspunkt, inden ordren igangsættes.
6.8. Manglende overholdelse af betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger LA
til at standse yderligere leverancer samt til at kræve
ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som
uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
6.9. Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

3. ORDRE

3.1. En ordre er først bindende for LA, når køber har
modtaget skriftlig bekræftelse, medmindre andet
aftales.
3.2. Ændring, afbestilling eller annullering af en
ordre, helt eller delvist, kan alene ske med LA’s forudgående skriftlige accept. Skaffevarer tages ikke
retur. Afskårne varer tages ikke retur.

4. PRISER

4.1. Såfremt materialet er omfattet af en af vores
leverandørers prislister, sker prisberegningen på
basis af den liste, der er gældende på leveringsdagen.
4.2. Mundtligt, herunder telefonisk tilbud eller opgivne priser, er at betragte som fritblivende tilbud.
4.3. Alle priser er eksklusive merværdiafgift, såsom
hjemtagelsesudgifter, fragt og spildolieafgifter.

7. REKLAMATIONSRET

7.1. Der gælder 2 års reklamationsret.
7.2. Vil køberen påberåbe sig en mangel, skal købe1

ren give LA meddelelse herom inden for rimelig tid,
efter at køberen har opdaget manglen, i modsat fald
taber køberen retten til at påberåbe sig manglen.
7.3. Kunden skal undersøge produkterne straks
efter fremkomst med henblik på konstatering af synlige fejl eller mængdeafvigelser, og reklamation skal
ske skriftligt straks herefter, dog inden 5 arbejdsdage fra levering, i modsat fald bortfalder købers ret til
at fremsætte krav mod LA for manglen.
7.4. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved
omhyggelig undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske senest 8 arbejdsdage efter, at fejlen/
manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne
været opdaget.
7.5. Reklamation skal under alle omstændigheder
være sket inden udløbet af den anførte frist.
7.6. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl og er ubetinget, idet LA fraskriver sig
ethvert ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte
blive reklameret efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor under afhjælpning af mangler
anførte betingelser ikke er opfyldt.
7.7. LA er kun ansvarlig, såfremt dette følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.
6.8. LA er således ikke ansvarlig for skade på fast
ejendom eller erhvervsløsøre, der tilhører køber.
7.9. Desuden er LA ikke ansvarlig for skader på
eller tab vedrørende produkter fremstillet af køber,
herunder købers produkter, hvori et af LA leveret
produkt indgår.
7.10. I det omfang LA måtte blive pålagt ansvar
over for tredjemand, er man som køber forpligtet til
at holde LA skadesløs i samme omfang, som LA’s
ansvar er begrænset ifølge Betingelserne.

8.2. LA er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
8.3. LA er kun ansvarlig, såfremt dette følger af ufravigelige bestemmelser i lov om produktansvar.
8.4. LA er således ikke ansvarlig for skade på fast
ejendom eller erhvervsløsøre.
8.5. Desuden er LA ikke ansvarlig for skader på
eller tab vedrørende produkter fremstillet af køber,
herunder købers produkter, hvori et af LA leveret
produkt indgår.

9. RETURVARER

9.1. Der gælder 14 dages returret.
9.2. Meddelelse om ønsket returnering af varer skal
ske inden for 8 dage efter modtagelse af disse og
kan kun ske med LA’s accept.
9.3. Varer tages kun retur efter forudgående aftale med LA og med angivelse af det udleverende
retur-nr. Varen kan ikke behandles uden angivelse
af retur-nr.
9.4. Det er en forudsætning for evt. returnering, at
produktet er i ubeskadiget stand og returneres i
original emballage.
9.5. Returnering af lagervarer, hvor der ikke fra LA’s
side er sket en fejllevering, kan kun ske med LA’s
forudgående skriftlige accept.
9.6. En eventuel returnering skal ske for købers
regning til LA. Varer fremstillet efter ordre tages ikke
retur.
Ovennævnte salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser finder ikke anvendelse i det omfang, de
er eller måtte blive i strid med ufravigelige lovregler
eller retspraksis. I så fald bevarer samtlige øvrige
bestemmelser deres gyldighed mellem parterne.

8. PRODUKTANSVAR

8.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.
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