SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
for Ribu Inventarsnedkeri A/S, CVR nr. 26 20 68 63
1. Retsgrundlag
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for
alle tilbud, salg og leveringer fra Ribu
Inventarsnedkeri A/S (RI), medmindre andet er aftalt
og skriftligt bekræftet af RI. Købers eventuelle egne
forretnings- og/eller betalingsbetingelser har kun
virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af RI.
2. Tilbud
Tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist,
bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra
køber ikke er RI i hænde inden 3 måneder fra
tilbuddets dato. Tilbuddet kan endvidere skriftligt
annulleres af RI ved afsendelse af skriftlig
meddelelse inden accept er kommet frem til RI.
RI påtager sig ikke ansvar for fuldstændig
overensstemmelse mellem specifikationerne i købers
forespørgsel i forhold til RI’s tilbud. Hvis der er
uoverensstemmelser
mellem
forespørgslens
specifikation
og
tilbuddet,
er
tilbuddets
specifikationer gældende. Alle oplysninger, der
fremgår af kataloger, annoncer, hjemmesider m.v. er
kun bindende for RI, såfremt tilbuddet eller aftalen
direkte henviser til dem. Leverancer, som ikke er
beskrevet i tilbuddet og dertilhørende bilag, er ekskl.
i tilbudssummen.
3. Priser
Al salg sker til den pris, som fremgår af
ordrebekræftelsen/tilbuddet. RI er berettiget til at
foretage regulering af prisen ved ændring af
materialepriser, arbejdsløn, valutakurser, statsindgreb samt i tilfælde af andre lignende prisstigninger, som indtræffer efter ordrebekræftelsen/
tilbuddet til den dag, hvor der faktisk leveres. Alle
priser er ekskl. moms og tilsvarende offentlige
afgifter, og de er ex works at regne i henhold til
ICC’s til enhver tid gældende incoterms, medmindre
andet er udtrykkeligt aftalt. Køber godskrives ikke
vederlag for returneret emballage.
4. Leveringsbetingelser
Al levering sker ex works.
5. Force Majeure
RI påtager sig ikke noget ansvar for ikke-opfyldelsen
af sine forpligtelser i henhold til det afgivne tilbud
eller accepterede ordrer som følge af force majeure,
krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, brand,
strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud,
manglende eller mangelfulde leverancer fra
underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel,
drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller
nogen anden årsag, som ligger uden for sælgers
kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre
fremstillingen og leveringen af varen. I tilfælde af en
leveringshindring, der skyldes en af ovennævnte
omstændigheder, udsættes leveringen uden ansvar
for RI, så længehindringen består.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig en
leveringshindring, der skyldes en af ovennævnte
omstændigheder, straks skriftligt at underrette den
anden part om leveringshindringens opståen og
ophør. Hvis leveringshindringen antages at ville
vedvare i mere end 3 måneder er RI berettiget til at
annullere ordren ved skriftlig meddelelse til køber.
6. Købers fordringshavermora
Undlader køber at modtage varerne på den aftalte
dag, eller har købers forhold i øvrigt bevirket, at
varerne ikke i rette tid er blevet overgivet i købers
besiddelse, er køber desuagtet forpligtet til at
erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som
om leveringen af de pågældende varer har fundet
sted. RI vil i tilfælde af købers fordringshavermora
opbevare varerne for købers regning og risiko. RI er
berettiget til skriftligt at kræve, at køberen modtager
varerne indenfor en rimelig tid. Undlader køber at
efterkomme RI’s opfordring indenfor et sådan
tidsrum, er RI berettiget til ved skriftlig meddelelse
til køber at hæve aftalen og foretage dækningssalg.
RI har da ret til erstatning for det tab, som købers
fordringshavermora har medført, ligesom RI i øvrigt

har ret til tidsfristforlængelse svarende til mindst
det tidsrum, hvori fordringshavermoraen har stået
på.
7. Betalingsbetingelser
Ved betaling efter forfaldsdag tilskrives morarente
med 2 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke
berettiget til at foretage modregning i
købesummen med eventuelle krav, som køber
måtte have mod RI fra andre retsforhold, og køber
er ikke berettiget til at tilbageholde det købte for
sådanne modkrav. Køber er ikke berettiget til at
tilbageholde betaling på grund af reklamationer
vedrørende det leverede.
Delleverancer faktureres og betales i takt med
leveringen. Hvis en leverance er ukomplet eller
behæftet med mindre mangler, berettiger dette
ikke køberen til at tilbageholde hele købesummen,
Køber skal således betale normalt for de varer, der
ikke er defekte eller mangelfulde.
Enhver leverance er betinget af, at RI kan tegne
kreditforsikring (debitorsikring) af den pågældende køber hos Nordisk Factoring. RI Har ret
men ikke pligt hertil. Såfremt forsikring ikke kan
opnås, skal køber snarest og inden 7 dage efter
meddelelse fra RI herom stille anden form for
garanti. RI kan da udskyde leveringstiden
tilsvarende. Anden form for garanti kan være
forudbetaling eller bankgaranti. Stilles en sådan
garanti ikke inden for den nævnte frist, kan RI
hæve aftalen og kræve kompensation for faktisk
afholdte udgifter samt tabt avance m.v. En
forudbetaling er at betragte som á conto betaling.
8. Produktinformation og -ændringer
Tegninger, specifikationer og lign., som er
udleveret af RI før eller efter aftalens indgåelse,
forbliver RI’s ejendom og må ikke videregives
uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.
RI forbeholder sig ret til konstruktionsmæssige
ændringer uden varsel, så længe det ikke har
nogen betydning for produktets udseende eller
funktion og det er uden ulempe for køber.
9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det solgte forbliver RI’s indtil
købesummen er fuldt betalt, hvorfor køber indtil
da er uberettiget til at sælge, pantsætte, leje,
udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende
måde disponere over varerne. Køber er forpligtet
til at tage alle nødvendige forholdsregler for at
beskytte RI’s ejendomsret.
10. Reklamation
Køber har pligt til straks ved modtagelsen af
varerne at kontrollere og afprøve den leverede vare
for at sikre sig, at varen er mangelfri. Reklamerer
køber ikke straks efter, at han har opdaget eller
burde have opdaget en eventuel mangel, og er der
tale om en mangel, der er eller burde være
konstateret af køber ved den ovenfor nævnte
undersøgelse og afprøvning, vil de påberåbte fejl
eller mangler ved varerne ikke blive erstattet.
Reklamation fra købers side berettiger ikke køber
til at tilbageholde eller modregne i forfaldne
betalinger.
11. Mangler og reklamationsrettens varighed
Køber har 24 måneders reklamationsret regnet fra
varens overgivelse til køber:
I tilfælde af mangler ved en leverance, for hvilken
køber behørig har reklameret og som af RI er
anerkendt som en mangel, garanterer RI, at
manglen enten afhjælpes eller at den
mangelsbehæftede vare omleveres indenfor RI’s
normale leveringsfrister.
RI har valgfriheden mht. afhjælpning/ omlevering.
Vælger RI at afhjælpe manglen, er RI berettiget til
at kræve, at køberen uden omkostninger for RI
fremsender den mangelsbehæftede vare til RI.
Returnering til RI og fremsendelse på ny til køber
af reparerede eller nye varer sker for købers
regning og risiko, ligesom RI ikke dækker nogen
form
for
arbejdsløn,
rejseeller

opholdsomkostninger m.v. i forbindelse med en
mangelsafhjælpning.
Såfremt RI ikke afhjælper manglen inden 6 uger vil køber
- medmindre særlige omstændigheder foreligger - være
berettiget til at hæve købet fsv. angår den
mangelsbehæftede vare. Krav herom må dog fremsættes
straks efter at det konstateres, at manglerne ikke kan eller
vil blive afhjulpet af RI.
Retten til at påberåbe sig mangler bortfalder, hvis varen
bliver forandret eller repareret af andre end RI uden
dennes skriftlige samtykke.
RI er ikke forpligtet til at betale nogen form for erstatning
eller give afslag i priser, hvis en mangel er afhjulpet eller
hvis køberen i øvrigt har mistet sin ret til at ophæve
købet.
12. Ansvarsfraskrivelse
RI er ikke erstatningsansvarlig for noget økonomisk tab,
som eventuelle mangler eller forsinkelse måtte forårsage,
inkl. men ikke begrænset til skade på fast ejendom,
driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
13. Produktansvar
RI fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af
de præceptive regler i Produktansvarsloven. Specielt
fremhæves det, at RI ikke er ansvarlig for driftstab eller
noget som helst andet indirekte tab. I den udstrækning RI
måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er
køber forpligtet til at holde RI skadesløs i samme omfang,
som RI’s ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte.
Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme
domstol, som behandler produktansvarssagen mod RI.
14. Særlige vilkår ved montage/installation af
leverancen.
Med mindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af RI,
omfatter leverancer fra RI ikke montering eller
installering af det købte.
Såfremt det er aftalt, at RI tillige skal forestå montering
eller installering af det købte, gælder endvidere ”Ribu
Inventarsnedkeri A/S’ (”RI)” standardforbehold og
betingelser i forbindelse med montage/installation af
leverancer”. De heri indeholdte standardforbehold og
betingelser er gældende for tilbuddet og øvrige
leverancer, medmindre andet aftales skriftligt, dvs. de
finder automatisk anvendelse og kræver ikke særskilt
vedtagelse. De pågældende standardforbehold og
betingelser er udleveret til køberen.
15. Værneting og lovvalg
Enhver tvistighed i anledning af aftalen skal pådømmes af
den domstol i hvis retskreds RI har sit hovedkontor eller
for Sø- og Handelsretten i København. Er RI sagsøger,
kan RI dog vælge at anlægge sagen i den retskreds, hvor
køber har sit forretningssted.
Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne dels i
relation til nærværende salgs- og leveringsbetingelser,
dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, afgøres
efter dansk ret.
16. Almen orientering
Træ og finer er et naturmateriale, hvorfor farver og
åretegning kan varierer fra levering til levering. Træ
arbejder helt naturligt ved ændringer i luft fugtigheden
uanset om det er olie behandlet eller lakeret. Endvidere er
det vigtigt, at overholde de regler der er omkring
montering af massivt træ så det frit kan arbejde.
Omkring bejdser må man også være opmærksom på, at
der kan være farveforskelle fra forskellige leveringer, da
underlaget kan varier og vores produkter er håndsprøjtet.
Med hensyn til maling, kan der ligeledes forekomme
farveforskelle ved flere leveringer eller store leveringer.
Dette skyldes alm. gyldning af lyset og at der fra
farveproducentens side kan forekomme nuance forskelle i
grundmalingen og /eller i toningen.
Endvidere skal gøres opmærksom på, at man ikke kan
forvente at RI gemmer tegninger og farvekoder mv. på
tidligere ordre, hvorfor det helt er kundens ansvar at
gemme disse oplysninger til evt. senere brug.

Betingelserne er gældende pr 5. september 2008
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