UNIVAR BV (Levering til de nordiske lande)
SALGSBETINGELSER
Danmark
I nærværende betingelser henviser “Sælger” til UNIVAR BV, og “Køber” henviser til det individuelle firma
eller selskab, til hvem et tilbud er stilet, eller hvis ordre er accepteret af Sælger.
Nærværende betingelser finder anvendelse med hensyn til alle leveringer, tilbud og salg fra Sælger til Køber
for varer eller ydelser. Ingen andre betingelser er omfattet eller aftalt i nogen kontrakt mellem Køber og
Sælger, medmindre det er udtrykkeligt accepteret eller revideret skriftligt af Sælger.
Alle henvisninger til priser, varer og tjenester indeholdt i nærværende betingelser skal betyde de priser,
varer og tjenester, der er specificeret på den relevante ordreblanket udstedt af Køber ("Ordre") og
efterfølgende accepteret eller revideret ved Sælgers skriftlige bekræftelse af ordrebekræftelsesblanket
("Ordrebekræftelse").

1. GENERELLE PRINCIPPER
ACCEPT OG HÅNDHÆVELSE
1.1.

Ordren udgør et tilbud fra Køber om at købe varer i overensstemmelse med nærværende betingelser.

1.2.

Ordren skal alene anses for accepteret, når Sælger har meddelt sin skriftlige accept af Ordren, fra
hvilken dato og tidspunkt Kontrakten skal begynde at løbe (ikrafttrædelsesdatoen).

1.3.

Ingen ændring fra disse betingelser skal være gældende, medmindre den er bekræftet skriftligt af
Sælger.

1.4.

Købers placering af en Ordre hos Sælger skal fortolkes som Købers fuldstændige og ubetingede
accept af nærværende betingelser, herunder specifikationer og priser gældende for Sælger, med
undtagelse af øvrige dokumenter, som eksempelvis prospekter og kataloger, som er udstedt af
Sælger og alene har informativ værdi.

1.5.

ÆNDRING AF VARER

1.6.

a.

Så længe tilbuddet ikke er accepteret, forbeholder Sælger sig ret til til enhver tid at foretage
sådanne ændringer, som Sælger anser for nyttige for varerne, og til uden forudgående varsel
at ændre modellerne, som er defineret i Sælgers prospekter, kataloger og ethvert andet
dokument.

b.

Sælger er til enhver tid berettiget til at udføre justeringer på de varer, der skal leveres, eller
de ydelser, der skal udføres, for at forbedre dem eller overholde offentlige regler.

ANNULLERING AF EN ORDRE
Køber kan alene annullere bestilte varer eller ydelser før, Sælger skriftligt har accepteret Ordren over
for Køber, eller såfremt Sælger skriftligt har accepteret Købers annullering. I tilfælde af Købers hele
eller delvise annullering af en Ordre er Sælger berettiget til en kompensation på 15 % af den fulde
pris på Ordren, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

2. PRISER
2.1.

Prisen for ydelserne eller hver levering af varer vil være som specificeret i den relevante Ordre og
bekræftet eller ved aftale ændret ved den relevante Ordrebekræftelse, eller ændret i
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overensstemmelse med §§ 2.4 eller 2.5. Hvis der ikke er indeholdt oplysning om pris i Ordren, skal
prisen være i overensstemmelse med Sælgers til enhver tid gældende prisliste. I tilfælde af en konflikt
skal en prisrevision i overensstemmelse med §§ 2.4 eller 2.5 være gældende, eller, hvis prisen ikke
er blevet revideret, skal prisen i Ordrebekræftelsen være gældende, og, hvis der ikke er indeholdt
nogen prisinformation heri, skal prisen anført i Ordren være gældende.
2.2.

Alle priser (der, medmindre andet er udtrykkeligt oplyst, er ekskl. moms og alle andre gældende
skatter, gebyrer og afgifter, herunder kulbrinte olieafgift, hvor det anvendes, og omfatter ikke
leverings- eller emballageudgifter) er nettopriser og er ikke genstand for rabat.

2.3.

Følgende omkostninger skal bæres af Køber:
a.

Enhver skat, ethvert gebyr eller andet beløb, der skal betales i henhold til love eller
bestemmelser i importlandet eller transitlandet og/eller

b.

Enhver ændring eller forhøjelse af ovennævnte skatter, afgifter, gebyrer eller andre beløb,
der skal betales, efter Ordrebekræftelsen er afgivet; og/eller

c.

Enhver stigning i omkostninger (herunder transport) som følge af en bestemt anmodning fra
Køber.

2.4.

Sælger skal være berettiget til at forhøje prisen på varerne med seks (6) måneders mellemrum efter
Ordrebekræftelsens dato af hvilken som helst grund eller oftere, hvis Sælger (efter Sælgers eget
skøn) anser dette for at være berettiget ved enhver væsentlig forhøjelse af prisen på de af Sælger
anvendte råmaterialer eller ydelser eller andre varer vedrørende Kontrakten eller andre indirekte
omkostninger, som Sælger har afholdt for levering af varerne.

2.5.

Herudover kan Sælger til enhver tid justere priserne, hvis Sælger pludselig oplever forhøjede
leveringsomkostninger for varerne til Køber som følge af:
regeringsindgriben, herunder, men ikke begrænset til, regeringsafgørelser eller -tiltag, ændringer i
skatter, tariffer, fradrag og valutakurser; og/eller
ukontrollerbare forhøjelser af omkostninger på råmaterialer på grund af mangel på energi eller
produkter eller nedbrud i produktionsydelse og uforudsete forhøjelser af importomkostninger for
produkter for Sælger, som gør kontraktens vilkår økonomisk urentable; og/eller
forhøjede transportomkostninger.

2.6.

Sælger skal give Køber enogtyve (21) dages forudgående varsel om prisforhøjelser. Køber er kun
berettiget til at annullere sin ordre ved at give Sælger skriftligt varsel herom, hvis de varer eller
ydelser, der er leveret i henhold til den relevante Ordre, leveres af Sælger fra Sælgers normale lager
og ikke udgør en del af et specielt lagerarrangement, idet et sådant varsel skal gives inden for syv
(7) dage efter, at Køber har modtaget meddelelse om prisforhøjelsen. Hvis skriftlig meddelelse om
annullering ikke er modtaget af Sælger inden syv (7) dage, vil Kontrakten fortsat være i kraft.

3. BETALING
3.1.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, skal betaling ske i henhold til følgende betingelser:

3.2.

BETALINGSBETINGELSER
a.

Betaling skal ske mod faktura inden for tredive (30) dage fra fakturadatoen og senest den
sidste hverdag inden fakturadatoen, såfremt fakturadatoen skulle falde på en helligdag, ved
overførsel eller deponering til Sælgers bankkonto. Køber skal betale alle skyldige beløb i
henhold til Kontrakten uden nogen form for fradrag, tilbageholdelse eller modregning.

b.

Betalinger må under ingen omstændigheder suspenderes eller udlignes på nogen måde uden
Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Ingen tvister, der opstår i henhold til Kontrakten,
eller forsinkelser (bortset fra forsinkelser, der er skriftligt accepteret af Sælger) må være til
hinder for Købers prompte betaling.

c.

Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at nægte Køber kreditfaciliteter eller at begrænse
det beløb eller den kreditperiode, som Sælger vil yde Køber. Hvis Sælger har ydet Køber
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kredit, skal Køber senest syv (7) dage efter Sælgers skriftlige anmodning levere en
bankgaranti til Sælger, som Sælger finder acceptabel og tilstrækkelig for korrekt opfyldelse
af Købers forpligtelser i henhold til Kontrakten. Hvis Køber undlader at gøre dette, har Sælger
ret til at opsige Kontrakten øjeblikkeligt.
3.3.

FINANSIELT INSTRUMENT
3.3.1.Hvis betaling finder sted i form af et omsætningspapir, skal undladelse af at returnere dette
anses for en nægtelse af accept svarende til undladelse af betaling. Hvis betaling er forskudt,
skal undladelse af at foretage en enkelt betaling på forfaldsdagen ligeledes give anledning til,
at den fulde gæld forfalder til øjeblikkelig betaling uden forudgående varsel.

3.4.

3.5.

FOR SEN BETALING
a.

Såfremt Sælger ikke modtager betaling på eller før forfaldsdagen, og årsagen til den
udeblevne betaling ikke er resultatet af en tvist i henhold til kontrakten og endnu ikke er løst
og aftalt skriftligt af begge parter, skal Sælger være berettiget til opkræve et
Administrationsgebyr for Forsinket Betaling hos Køber. Gebyrsatsen vil blive meddelt fra
gang til gang.

b.

Der beregnes rente med 2 % pr. kalendermåned på det fulde udestående beløb, som
beregnes for hver dag, betaling ikke har fundet sted.

c.

Købers betalingsmisligholdelse berettiger Sælger til at hæve alle øvrige leveringer samt aftale
om udførelse af tjenester i henhold til Kontrakten samt enhver anden kontrakt mellem Sælger
og Køber. Ved Købers betalingsmisligholdelse kan Sælger endvidere kræve øjeblikkelig
betaling af alle fakturerede og forfaldne beløb, som Køber måtte skylde Sælger eller et til
Sælger tilknyttet selskab.

RATER
Hvis varerne leveres i rater, eller ydelserne udføres i etaper, kan Sælger fakturere hver rate eller
etape separat, og Køber skal betale sådan faktura i overensstemmelse med disse vilkår.
Eventuel forsinkelse ved levering eller mangler ved varer leveret i rater berettiger ikke Køber til at
annullere øvrige leveringer af varer i rater.

3.6.

RETSSAGER
Hvis Sælger får medhold i fuld eller stor udstrækning i en retssag, hvori Køber er part, er Køber
forpligtet til at erstatte alle de omkostninger, som Sælger har pådraget sig i forbindelse med sådan
retssag, også i den udstrækning som disse omkostninger overstiger det omkostningsbeløb, som
retten har tilkendt. Sælger kan påberåbe sig denne bestemmelse, uanset om Køber har klaget over
den relevante dom.

3.7.

BETALING FOR CONTAINERE
3.7.1.I henhold til § 3.7.2 skal Sælger være berettiget til at debitere Køber for tremmekasser,
tromler, kasser, æsker, balloner eller andre typer af emballage, hvor sådan emballage bruges
til transport af varerne til Køber. Når Sælger har tilkendegivet til Køber, at sådan emballage
skal returneres til Sælger, skal Køber returnere dem til Sælger i god stand inden for tre (3)
måneder med transporten betalt, og Sælger vil kreditere Køber sådan returemballage på
næste opgørelse. Alle returforsendelser, som ikke returneres til Sælger i overensstemmelse
med denne bestemmelse, eller som ikke er komplette eller i god stand, og som der ikke
tidligere er blevet opkrævet for, vil blive faktureret til standardtakst, og betaling af sådan
faktura vil forfalde i overensstemmelse med § 3.2. Satserne for gebyr og kreditering vil blive
meddelt fra gang til gang.
3.7.2 I nogle tilfælde og efter Sælgers eget skøn kan der opkræves en leje i stedet for depositum
og kredit. I disse tilfælde vil ikke-refunderbare lejeudgifter blive opkrævet forud og dække fire
(4) ugeperioder, indtil containeren enten er returneret, eller der er gået en periode på seks
(6) måneder siden leveringen. Hvis containeren ikke returneres inden seks (6) måneder efter
levering, vil de fulde omkostninger for containeren blive opkrævet, som skal betales i
overensstemmelse med § 2.1.
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4. EMBALLAGEBETINGELSER
4.1.

De komplette vilkår og betingelser for overdraget emballage findes i Sælgers emballagebetingelser,
der kan udleveres efter anmodning. Følgende vilkår er grundlæggende krav, men i tilfælde af
uoverensstemmelse skal Sælgers emballagebetingelser være gældende.

4.2.

Sælger eller Sælgers producenter eller leverandører giver skriftlig instruktion og/eller rådgivning til
Køber for sikker brug af Sælgers varer og containere (såsom tremmekasser, tromler, kasser, æsker
og balloner) og andre typer emballage (yderligere eksemplarer kan fås efter anmodning). Sælger
påtager sig ingen forpligtelser af nogen som helst art for tab, omkostninger eller andre krav, der
opstår, hvor Køber bruger egne containere, eller som er opstået på grund af Købers manglende
anvendelse af Sælgers varer, containere eller anden emballage i overensstemmelse med de
skriftlige sikkerhedsinstrukser og/eller rådgivning. Sælgers emballage må ikke indeholde eller
anvendes til opbevaring af andre varer end de varer, som emballagen indeholdt ved Sælgers
levering, medmindre Sælger forudgående har givet sit skriftlige samtykke hertil.

4.3.

Når Sælger leverer varerne til Køber, skal Sælger sikre, at al emballage i form af tremmekasser,
tromler, kasser, balloner osv. er egnet til at beskytte varerne imod beskadigelse under levering.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse, der er forårsaget, hvor sådan emballage
bruges til videre transport af varerne eller andre uvedkommende varer, og Køber må sikre sig, at
varerne er forsvarligt emballeret til en sådan transport.

4.4.

Afsendt emballage
a.

Med undtagelse af de tilfælde hvor emballagen er solgt til Køber, eller når emballagen ikke
kan genbruges, er vareemballagen overladt til Køber. På det tidspunkt hvor Køber afgiver en
Ordre, skal Køber angive, hvorvidt Køber ønsker at købe vareemballagen. Sælger skal
herefter informere Køber om de varer, hvor emballagen er en engangsemballage og ikke kan
genbruges, og de varer, hvor emballagen er afsendt. Fragtværdien af forsendelserne
indeholder ikke moms. Udgifter til at anvende og rense forsendelserne debiteres også Køber,
med tillæg af moms. Alle de nævnte beløb forfalder på samme tid som de bestilte varer og
på samme vilkår.

b.

Uanset omstændighederne forbliver afsendt emballage Sælgers ejendom.

c.

Afsendt emballage skal returneres rent, hermetisk forseglet, komplet og forsynet med Sælgers
originale mærker og etiketter og i perfekt stand, såvel indvendig som udvendig. De må ikke
have været anvendt til andet formål end beskyttelse af de varer, der oprindeligt var indeholdt i
sådan emballage, og til yderligere transport. De skal være helt tomme og ikke indeholde nogen
rester. Hvis ovennævnte betingelser ikke er overholdt, forbeholder Sælger sig ret til, afhængigt
af situationen og efter Sælgers eget skøn, at debitere Køber for (i) den fulde pris for sådan
emballage inklusive moms, tillige med alle omkostninger, der relaterer sig til the destruktionen
af sådan emballage, eller (ii) yderligere udgifter til rensning af sådan emballage, såfremt disse
udgifter overstiger de tidligere fakturerede beløb. De førnævnte udgifter til destruktion eller
rensning skal fratrækkes fragtgebyret. Hvis de førnævnte udgifter imidlertid er højere end
fragtgebyret, skal saldoen på destruktions- eller rensningsprisen debiteres Køber.

d.

Emballage skal returneres for Købers regning til Sælgers lager inden for tres (60) dage fra
leveringsdatoen. Det kan herefter ikke længere kræves, at Sælger tager dem tilbage, og
Sælger skal være berettiget til at beholde fragtgebyret.

e.

Når Sælger har modtaget og accepteret den returnerede emballage, skal Køber have
refusion via en kreditnota svarende til den ældste forsendelse.

f.

Kun Sælgers emballage skal tages tilbage. Sælger skal under ingen omstændigheder
tilbagetage (a) et antal forsendelser, der er højere end de af Sælger leverede mængder, eller
(b) emballage, der ikke er leveret af Sælger, eller (c) emballage returneret efter forsinkelsen.

g.

Såfremt Køber bruger SAFE-TAINERTM containere, skal Køber underrette Sælger, så snart
tomme SAFE-TAINERTM containere er klar til afhentning, og Sælger skal arrangere
afhentning heraf hos Køber. Køber er berettiget til at anvende SAFE-TAINERTM containere
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gratis i en periode på op til seksoghalvtreds (56) dage fra leveringsdatoen af den pågældende
container. Eventuelle SAFE-TAINERTM containere, der ikke stilles til rådighed for afhentning
inden for perioden på de seksoghalvtreds (56) dage, faktureres til standardprisen pr.
emballage pr. dag, og betaling af faktura skal ske i overensstemmelse med § 3.

5. TRANSPORT OG LEVERING
5.1.

5.2.

LEVERINGSTIDSRAMME OG -STED
a.

Tidspunktet for levering af varerne og gennemførelse af ydelser meddeles så nøjagtigt som
muligt, men er ikke garanteret. I tilfælde af at Sælger ikke er i stand til at levere varerne eller
ydelserne til det angivne tidspunkt for levering/gennemførelse, skal Sælger foretage rimelige
bestræbelser for at give Køber meddelelse om forsinkelsen. Efter skriftlig meddelelse fra
Sælger skal Køber acceptere at forhandle i god tro med Sælger for at blive enige om en ny
leveringsdato. I tilfælde af at varerne ikke kan leveres inden for rimelig tid, kan Køber
annullere kontrakten og søge alternative varer for egen regning og risiko.

b.

Hvis Produktet stadig ikke er blevet leveret tres (60) hverdage efter den ønskede dato for den
omtalte levering, af en anden årsag end force majeure, kan Kontrakten i så fald annulleres
efter Købers anmodning. Den førnævnte forsinkelse udvides til halvfems (90) hverdage for
det tilfælde, at den omhandler varer, som Køber ikke har på lager. Køber kan i så tilfælde
søge alternative varer og/eller ydelser for egen regning og risiko. Købers eneste retsmiddel
skal være godtgørelse af forskud.

c.

Uanset omstændighederne kan rettidig levering kun foretages, hvis Køber er ajour med alle
sine forpligtelser over for Sælger.

d.

Medmindre andet er aftalt, skal Sælger levere til den adresse, der er anført i Kontrakten. Det
overlades til Sælger, om Sælger vil acceptere ændringer, som Køber har anmodet om
angående leveringssted, og Køber hæfter for enhver yderligere udgift, som Sælger har
pådraget sig som følge af sådan ændring.

RISICI FORBUNDET MED LEVERING, TRANSPORT OG MODTAGELSE
a.

Såfremt Sælger leverer varer og containere/emballage til Køber, skal varerne, medmindre
andet er aftalt i Kontrakten, leveres ab fabrik i overensstemmelse med Incoterms 2010.
Sælger påtager sig intet ansvar for tab, omkostninger eller andre krav i forbindelse med
overførslen af varer og containere/emballage fra Sælgers leveringssted til Købers lagerplads
eller i forbindelse med aflæsning.

b.

Uanset leveringsklausuler, herunder leveringer der er afsendt fragtfrit, og uanset
bestemmelsen om ejendomsforbehold, skal overgang af risiko for varerne og/eller deres
emballage til Køber finde sted fra forsendelsen fra Sælgers lager. Tilsvarende sker transport
af varerne og/eller deres emballage for Købers risiko, der i tilfælde af beskadigede,
tabte eller manglende genstande skal være ansvarlig for at meddele eventuelle forbehold til
eller udøve ethvert retsmiddel over for de ansvarlige transportører.

c.

Hvis varerne imidlertid transporteres via Sælgers befordringsmiddel, skal risikoen for tab eller
beskadigelse af varerne og/eller deres emballage bæres af Sælger og overgår kun til Køber,
når varerne er blevet stillet til Købers rådighed, dvs. leveringskøretøjets side. Sælger påtager
sig intet som helst ansvar for tab, omkostninger eller andre krav i forbindelse med transporten
af varerne og containerne/emballage fra køretøjets side til Købers lagerplads. Intet ansvar
kan accepteres for eventuelle skader i forbindelse med transporten, medmindre Køber
skriftligt underretter stedet inden for syv (7) dage fra modtagelsen af varerne og bekræfter
ved skriftlig underretning inden for syv (7) dage fra modtagelsen af varerne. Er Sælger blevet
underrettet om eventuel skade på varerne i overensstemmelse med denne bestemmelse,
skal Sælger reparere eller erstatte varerne efter eget valg. Såfremt Køber afhenter varerne
hos Sælger, skal Sælger, selv om Sælger kan inspicere ethvert afhentningskøretøj anvendt
af Køber, ikke være ansvarlig for tab, der er opstået, eller krav, der er fremsat mod Køber
som følge af køretøjets uegnethed/uhensigtsmæssighed i enhver henseende.
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5.3.

5.4.

d.

Hvis Køber ikke omgående losser tankbiler, der bruges til at levere varerne til Køber, skal
Køber holde Sælger skadesløs for ethvert ansvar, herunder, men ikke begrænset til, en
forpligtelse til at betale ventepenge eller lignende betalinger, der skyldes til ejeren
/operatøren af tankbilen i forbindelse med den deraf følgende forsinkelse.

e.

Når Køber modtager varerne via et Power Take Off leveringssystem, er det Købers ansvar
at sikre, at alle betjeningsvejledninger og sundheds- og sikkerhedsprocedurer følges på
leveringsstedet, og Sælger påtager sig intet ansvar for krav, tab, omkostninger eller
beskadigelse forårsaget på og fra transportstedet til Købers anlæg.

f.

Køber underskriver en leveringsslip “til accept”, når varerne er stillet til rådighed for levering.
Enhver accept finder sted ved indgangen til leveringsstedet. Instruktioner, der gives af Køber
til Sælgers medarbejdere eller Sælgers transportør om at tillade, at varerne overføres til
Købers anlæg eller tilladelse til enhver håndtering på en hvilken som helst måde, skal være
for Købers egen risiko.

MÆNGDE
a.

Sælger forbeholder sig ret til at levere mindre eller mere end den bestilte mængde varer med
op til 5 %, og Køber skal betale for den mængde, der reelt er leveret. Målinger af volumen
eller vægt er også genstand for svingninger som følge af normale produktions- eller
emballeringsprocesser, og Køber skal acceptere sådanne svingninger med op til 5 % af den
angivne måling.

b.

Undlader Køber at modtage levering af en eller flere rater af varer, der er leveret i
overensstemmelse med Kontrakten, er Sælger berettiget til at hæve Kontrakten enten helt
eller delvis.

c.

Ab lager-varer tilbydes, forudsat at disse ikke er blevet solgt andetsteds forud for
modtagelsen af accept af Sælgers tilbud uden forbehold.

ENSARTETHEDSKONTROL
Ved modtagelsen af varerne skal Køber straks afstemme ensartetheden af varerne med Kontrakten i
enhver henseende, især hvad angår mængde og kvalitet. Køber skal tage rimelige forholdsregler for at
undgå enhver forurening af varerne, der ikke skyldes en fejl fra Sælgers side under transport eller på
anden måde fra indgåelsen i Købers produktionsproces. Uanset omstændighederne skal Køber udføre
denne afstemning, inden et Produkt sættes i omløb eller i produktion. Køber forpligter sig endvidere til
ikke at anvende varer leveret af Sælger i en produktionscyklus, medmindre Køber først har sikret, at
varerne er i overensstemmelse med de ønskede specifikationer for den pågældende produktion. Køber
anerkender, at Køber er afhængig af sin egen og ikke Sælgers ekspertise og viden ved indgåelse af
Kontrakten.

6. GARANTIER
6.1.

Medmindre andet er fastsat i disse betingelser, er alle garantier, betingelser og andre vilkår, der
forudsættes ved forretnings- eller handelspraksis eller love vedrørende, men ikke begrænset til,
varernes og/eller ydelsernes tilstand, kvalitet, type og emballage, herunder, men ikke begrænset til,
ikke-krænkelse, udelukket fra Kontrakten.

6.2.

De af Sælger leverede varer skal på leveringstidspunktet være i overensstemmelse med den af
Sælger eventuelt udleverede specifikation, men er ikke testet eller solgt som egnet til et bestemt
formål, medmindre det er specifikt aftalt skriftligt af Sælger. Ydelserne skal også være i
overensstemmelse med den af Sælger eventuelt leverede specifikation og udføres med al rimelig
omhu og dygtighed.

6.3.

Varerne tilbydes på baggrund af, at Køber har taget alle rimelige foranstaltninger for at bekræfte
varernes egnethed til Købers egne særlige produkter, anvendelse og produktionsmetoder. Ansvaret
for brugen af varerne ligger udelukkende hos Køber, som skal vurdere konsekvenserne heraf, direkte
eller indirekte, af hvilken som helst karakter, og Sælger yder ingen garanti i den henseende.

6.4.

Anbefalinger til brug for varerne, teknisk rådgivning, uanset om den er givet skriftligt eller mundtligt
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eller skal forudsættes ud fra resultater af tests udført af Sælger, er baseret på Sælgers aktuelle viden
til enhver tid. Ingen garanti, hverken udtrykkelig eller forudsat, gives af Sælger vedrørende
gyldigheden af anbefalingerne eller de opnåede resultater heraf.
6.5.

Medmindre Sælger udtrykkeligt har bekræftet over for Køber, at varerne er egnede til at blive blandet
med andre varer, påtager Sælger sig intet ansvar for blanding af varerne med andre varer, og det er
udelukkende Købers fulde ansvar at sikre, at de pågældende produkter og de containere, der skal
bruges, er fuldt anvendelige til sådanne blandinger og/eller til transport af disse.

6.6.

Hvis de leverede varer eller ydelser underlagt disse betingelser berettiger Køber til at kræve
erstatning, træde tilbage fra Kontrakten eller afvise varerne eller ydelserne, skal Køber først anmode
Sælger om at reparere eller udskifte varerne eller ydelserne, og Sælger skal herefter og efter eget
valg være berettiget til enten at reparere eller udskifte varerne/ydelserne uden omkostninger for
Køber eller inden for rimelig tid at tilbagebetale prisen for varerne eller ydelserne.

6.7.

Hvis Sælger reparerer eller udskifter varer eller ydelser eller iværksætter tilbagebetaling, skal Køber
være bundet til at acceptere sådanne reparerede eller udskiftede varer eller ydelser eller eventuel
tilbagebetaling, og Sælger skal ikke være yderligere ansvarlig for eventuelle tab eller skader af
enhver art, som måtte opstå i forbindelse med disse varer eller ydelser.

7. REACH
7.1.

Køber accepterer at overholde alle sine forpligtelser i henhold til EU-Forordning (EF) 1907/2006
vedrørende registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (“REACH”). Specielt
skal Køber meddele Sælger alle nye oplysninger om farlige anvendelser af varerne og mulig
utilstrækkelighed ved anbefalet risikostyringstiltag, der er relateret til stoffer og/eller blandinger, som
de indeholder.

7.2.

For alle farlige stoffer og blandinger, der er omfattet af REACH, vil Køber modtage
sikkerhedsdatablade, der kan indeholde et eller flere tilknyttede risikoscenarier. Køber tjekker, om
Købers løbende brug af et bestemt stof og/eller blanding er dækket af det relevante
sikkerhedsdatablad og tilknyttede risikoscenarier, og hvorvidt Køber overholder de betingelser, der
er beskrevet på det relevante sikkerhedsdatablad og risikoscenarierne.

7.3.

De i henhold til REACH identificerede anvendelser repræsenterer hverken en aftale om den
tilsvarende kontraktlige kvalitet af varerne eller en fastsat anvendelse i henhold til enhver Kontrakt.

7.4.

Såfremt Køber har til hensigt at anvende et farligt stof og/eller blanding uden om betingelserne
beskrevet i det relevante risikoscenarie, eller hvis Købers anvendelse ikke er omfattet af dette
risikoscenarie, bør Køber gøre Sælger bekendt med anvendelsen og/eller anvendelsesbetingelserne
så snart som muligt. Sælgeren vil derefter kontakte den relevante leverandør for at søge fra
leverandøren af stoffet og/eller blanding at fremskaffe det risikoscenarie, som dækker Købers
specielle anvendelsesbetingelser. Købers brug af stoffet eller blandingen uden om de betingelser,
der er specifikt beskrevet på sikkerhedsdatabladet og det relaterede risikoscenarie, er for Købers
eksklusive risiko, og Sælger fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse.

7.5.

Alternativt kan Køber søge om egen registrering til en specifik anvendelse af et farligt stof og meddele
Sælger registreringsreferencen for at fortsætte leveringerne af farlige stoffer til anvendelser, der ikke
er identificeret i det relevante risikoscenarie.

7.6.

Sælgeren kan ikke holdes ansvarlig over for Køber i tilfælde af undladelse eller forsinkelse af
udførelsen af sine leveringsforpligtelser, hvis undladelsen eller forsinkelsen skyldes regulær
overholdelse af lovgivningsmæssige og juridiske forpligtelser i forbindelse med, at REACH udløses
ved Købers respektive meddelelser.

8. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
8.1.

Intet i nærværende betingelser skal begrænse eller indskrænke Sælgers ansvar for forhold, som ikke
er begrænset eller indskrænket i henhold til lov.

8.2.

Sælger er kun ansvarlig for skade på personer eller ejendom forårsaget af de varer eller ydelser, der
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er leveret af Sælger, i det omfang Sælger har været groft uagtsom. Sælger skal ikke være ansvarlig
for skade på personer eller ejendom, som opstår, når varerne er i Købers besiddelse. Sælger er
endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter produceret af Køber eller på produkter, som Købers
produkter udgør en del af. Køber skal holde Sælgeren skadesløs i tilfælde af, at Sælger er forpligtet
til at betale erstatning til tredjemand på grund af skade på personer eller ejendom forårsaget af de
varer, som Køber er ansvarlig for.
8.3.

Sælgers samlede maksimale ansvar i henhold til eller i forbindelse med Kontrakten kan under ingen
omstændigheder overstige prisen på varerne eller ydelserne i henhold til Kontrakten.

8.4.

Sælger skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skader eller tab (hverken
direkte eller indirekte) af fortjeneste, produktion, goodwill eller forretningsmuligheder eller for
kapitalomkostninger, eller for noget indirekte eller specielt tab eller driftstab (uanset om det var
rimeligt at forudse, og selv om Sælger var blevet adviseret om muligheden for, at Køber kunne
pådrage sig samme), som opstår ud af ud fra eller i forbindelse med Kontrakten.

8.5.

For at et krav i henhold til Kontrakten skal være gyldigt, skal Køber med forbehold af, hvad der ellers
er anført i Kontrakten, fremsætte et sådant krav inden tredive (30) dage fra den dag, hvor Køber
opdagede eller burde have opdaget de fakta, der støtter kravet, og senest inden tredive (30) dage
fra opsigelsen, annulleringen eller udløbet af Kontrakten.

9. KRAV/AFHJÆLPNING
9.1.

Køber skal under ingen omstændigheder sende varerne tilbage til Sælger, medmindre Sælger har
givet sit skriftlige samtykke, selv om Sælger har anerkendt, at varerne er mangelfulde eller defekte.

9.2.

Intet ansvar kan accepteres for eventuelle mangler, som var tilstrækkeligt synlige ved besigtigelse,
medmindre Køber informerer det sted, hvor varerne blev bestilt, eller Købers sædvanlige
kunderepræsentant inden for fem (5) hverdage fra modtagelsen af varerne og bekræfter dette ved
skriftlig meddelelse inden syv (7) hverdage fra modtagelsen af varerne. Ved skjulte eller ikke rimeligt
synlige mangler, skal Sælger informeres herom inden for fem (5) hverdage fra opdagelsen heraf og
i alle tilfælde senest tre (3) måneder fra modtagelsen af varerne. Hvis Sælger har fået meddelelse
om manglerne på varerne i overensstemmelse med denne bestemmelse, skal Sælger reparere eller
erstatte varerne efter eget valg.

10. FORCE MAJEURE
10.1. I nærværende Kontrakt betyder Force Majeure omstændigheder, der ligger uden for Sælgers
rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lockout eller andre arbejdskonflikter
(herunder inden for egen arbejdsstyrke), suspension eller tab af transportmidler, fejl eller mangel på
strømforsyning, krig, oprør, uroligheder, hærværk, overholdelse af lov eller statslige betingelser af
enhver art, herunder regler og afgørelser, uheld, brand, oversvømmelse, storm, tredjemands
manglende levering til Sælger, nedbrud af maskiner eller alt, hvad der direkte eller indirekte har
indflydelse på varerne eller ydelserne (herunder, men ikke begrænset til, prisen på eller leveringen
af råmaterialer, ydelser eller andre varer i relation til Kontrakten) eller fremstilling, levering,
forsendelse eller ankomst af varer.
10.2. Sælger er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller mangler i udførelsen af sine forpligtelser i
henhold til Kontrakten, såfremt disse skyldes Force Majeure.
10.3. I de tilfælde, hvor Sælger allerede delvist har opfyldt sine forpligtelser ved forekomsten af force
majeure, eller kun er i stand til at opfylde sine forpligtelser delvist, er Sælger berettiget til separat at
fakturere den del, der allerede er leveret, eller den del, der stadig kan leveres, og Køber vil være
forpligtet til at betale en sådan faktura, som om det var en separat Kontrakt.
10.4. I de tilfælde hvor perioden, i hvilken opfyldelse ikke er mulig på grund af force majeure, overstiger
fireogtyve (24) uger, kan hver part skriftligt opsige Kontrakten uden at pådrage sig nogen forpligtelse
over for den anden part. Opsigelsen skal gives uden ugrundet ophold.
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11. OPSIGELSE
Sælger skal være berettiget til straks at opsige enhver Kontrakt mellem Sælger og Køber med skriftligt
varsel, såfremt Køber undlader at betale nogen regning i overensstemmelse med nærværende
betingelser, hvor Købers ledelse ændres i kontraktperioden, hvis Køber begår vedvarende eller
væsentlig misligholdelse af nærværende salgsbetingelser, foretager en akkord med sine kreditorer,
bliver nødlidende, eller i tilfælde af foretagelse af udlæg i Købers aktiver, eller ved likvidation af Køber,
enten tvungent eller frivilligt, eller hvis Køber oplever, at der udpeges en bobestyrer af Købers aktiver,
eller hvis Køber på anden måde ophører eller truer med at ophøre fortsættelsen af virksomheden.

12. ANVENDELSE AF VARERNE
Køber skal overholde alle informationer om sikkerhed vedrørende de leverede produkter og skal
sikre, at Købers kunder forsynes med de nødvendige oplysninger for sikker brug af Købers produkter.
Køberen forpligter sig til kun at sælge varer til personer, der er i stand til at bruge dem, opbevare
dem, transportere dem eller omdanne dem på en måde, der er i overensstemmelse med de
strengeste sikkerhedsregler. Køber skal anvende, transportere, opbevare og omdanne varerne i
overensstemmelse med (a) alle gældende love og regler om miljøbeskyttelse, folkesundhed og
beskyttelse af mennesker og ejendom og (b) Købers sikkerhedsanvisninger. Køber skal sikre, at
Købers medarbejdere overholder samme.

13. EJENDOMSFORBEHOLD
13.1. Ejendomsretten til varerne skal kun overgå til Køber, hvis Køber har betalt Sælger alle beløb
(herunder morarenter og tilhørende beløb), som Køber skylder Sælger i henhold til nærværende
Kontrakt.
13.2. Sælger kan med forbehold af de obligatoriske krav i lov om kreditaftaler til enhver tid tage de varer
tilbage, for hvilke ejendomsretten endnu ikke er overgået til Køber, og Køber giver Sælger,
Sælgers funktionærer, medarbejdere og agenter uigenkaldelig tilladelse til at komme ind på alle
Købers forretningssteder, med eller uden befordringsmiddel, med det formål enten at overbevise sig
om, at Køber overholder § 13.4 nedenfor, eller at tage varer tilbage, for hvilke ejendomsretten ikke
er overgået til Køber.
13.3. Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til Køber, skal Køber, så vidt det med rimelighed er
muligt, sikre, at pakkede varer tydeligt kan identificeres som tilhørende Sælger. I en sådan periode,
hvor Køber besidder varerne med Sælgers samtykke, kan Køber under den normale forretningsgang
sælge eller leje varerne som principal, men uden at forpligte Sælger til noget ansvar over for den
person, der handler med Køber.
13.4. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger om enhver ret, der er udøvet af tredjemand
vedrørende de varer, der er dækket af ejendomsforbeholdet, eller, hvis Køber har kendskab hertil,
om tredjemand har til hensigt at udøve sine rettigheder vedrørende de førnævnte varer.

14. COMPLIANCE
14.1. Køber forpligter sig til at:
a.

Overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder retspraksis og udstedte
retningslinjer vedrørende konkurrence, korruption og bestikkelse.

b.

Anerkende at have adgang til samt have gennemgået og modtaget en kopi af the Univar
Code of Conduct, Trade Compliance Policy, Anti-Bribery Policy, Anti-Trust og Corruption
Policy, som er tilgængelige på http://www.univar.com, herunder at overholde principperne
fastsat heri samt enhver anden politik, som måtte blive vedtaget af Sælger.

c.

Ville have og vedligeholde egne politikker og procedurer svarende til dem angivet i §§ 14.1.a
og 14.1.b og sikre til enhver tid at være i overensstemmelse hermed.
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15. LOVVALG OG VÆRNETING
15.1. Kontrakten skal være underlagt og fortolkes i henhold til lovene i Danmark uden hensyn til
lovvalgsregler. De Forenede Nationers Konvention om Internationalt Salg af Varer skal ikke være
gældende. Alle tvister, kontroverser og krav, der opstår ud fra eller i forbindelse med tilbud, ordre
eller Kontrakt skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med reglerne fastsat af ICC i København.
Voldgiftssagen skal finde sted på engelsk i København, Danmark, og voldgiftskendelsen skal være
endelig og bindende. Informationer, der afgives under voldgiftssagen, og voldgiftskendelsen er
underkastet tavshedspligten.

16. DIVERSE
16.1. IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Alle varemærker, registrerede eller uregistrerede designrettigheder, ophavsrettigheder, fortrolige
oplysninger, såsom farveskemaer, knowhow og andre immaterielle rettigheder af hvilken som helst
art (“Immaterielle Rettigheder”), for alle varer eller ydelser leveret af Sælger, ejes af Sælger og/eller
Sælgers leverandører. Sælger forbeholder sig til enhver tid ret til at kræve, at Køber omgående
ophører med enhver brug af sådanne varemærker eller andre Immaterielle Rettigheder.
16.2. FORTROLIGHED
Køber forpligter sig til ikke at foretage nogen uautoriseret videregivelse af nogen fortrolige
oplysninger vedrørende varerne eller ydelserne leveret af Sælger eller i henhold til Kontrakten. Ved
fortrolige oplysninger forstås enhver oplysning af teknisk, kommerciel eller anden art, skriftlig eller
mundtlig, med undtagelse af sådanne oplysninger, der er eller vil blive offentligt kendt, eller som er
kommet eller vil komme til offentlighedens kendskab på anden måde end ved Købers misligholdelse
af nærværende tavshedsforpligtelse. Køber sikrer, at Købers medarbejdere ikke videregiver
fortrolige oplysninger til tredjemand. Køber skal sikre, at de medarbejdere, der sandsynligvis får
adgang til fortrolige oplysninger, erklærer at holde sådanne oplysninger fortrolige i samme omfang
som Køber i henhold til nærværende tavshedsforpligtelse.
16.3. UAFHÆNGIGE BESTEMMELSER
Hvis en bestemmelse i en Kontrakt anses for at være ugyldig eller ikke kunne håndhæves helt eller
delvis i nogen retskreds, vil en sådan bestemmelse være ugyldig i den retskreds i det omfang, den
strider mod gældende lov i den retskreds, og det faktum, at en eller flere af bestemmelserne i
Kontrakten er ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal ikke påvirke gyldigheden af Kontrakten som
helhed. Parterne skal erstatte en sådan bestemmelse med en gyldig bestemmelse, som efter deres
opfattelse kommer tæt på den bestemmelse, der ikke kan håndhæves, og hvis det med rimelighed
kan formodes, at parterne ville have indgået Kontrakten også med denne nye bestemmelse.
16.4. OVERDRAGELSE
Kontrakten eller rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten kan ikke overdrages af Køber
uden Sælgers forudgående skriftlige samtykke. Kontrakten (som helhed eller delvis) eller rettigheder
og forpligtelser i henhold til Kontrakten kan frit overdrages, overføres eller uddelegeres af Sælger til
enhver tredjemand.
16.5. AFKALD
Afkald på en ret i henhold til Kontrakten er kun gyldig, såfremt det er skriftligt aftalt, og skal ikke
gælde ved eventuelle efterfølgende misligholdelser eller forsømmelser. En parts forsinkelse eller
manglende håndhævelse af en rettighed i henhold til Kontrakten eller lovgivning vil ikke udgøre et
afkald på en rettighed eller på anden måde ændre Kontrakten. En parts afkald ved en enkelt lejlighed
eller delvise afkald på en ret tildelt i henhold til Kontrakten vil ikke betyde afkald på nogen som helst
anden ret.
16.6. UAFHÆNGIG LEVERANDØR.
Intet i nærværende Generelle Vilkår og Betingelser eller i enhver anden Kontrakt skal skabe et joint
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venture eller etablere et principal-/agentforhold eller ethvert andet forhold af lignende karakter
mellem parterne. Ingen Part skal have magt til at handle på vegne eller forpligte den anden part på
nogen måde.
16.7. OVERSÆTTELSE
For det tilfælde, at betingelserne i den danske version af Salgsbetingelserne skulle være i
uoverensstemmelse med den engelske version af Salgsbetingelserne, skal bestemmelserne i den
engelske version af Salgsbetingelserne have forrang.
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