
 

 

 

 

SALGS-, LEVERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER FOR BLAABJERG LEG APS 

 

 

1. Gyldighed 

1.1 Disse Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter ”Betingelserne”) gælder for alle tilbud, 

ordrer og leverancer fra Blaabjerg Leg ApS., CVR-nr. 10105463 (herefter ”Blaabjerg”), til enhver 

kunde herefter (”Køber”), medmindre andet er udtrykkeligt skriftligt aftalt. 

 

2. Tilbud 

2.1 Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver Blaabjerg tilbud, der ikke angiver særlig 

acceptfrist, bortfalder tilbuddet automatisk, såfremt accept ikke er afgivet af Køber senest 90 dage 

fra tilbuddets dato. 

 

3. Pris 

3.1 Alle priser er i DKK og eksklusive moms, told, afgifter, transportomkostninger og alle øvrige om-

kostninger, som påhviler Køber som følge af den aftalte EXW klausul, jf. nedenfor.  

 

4. Betaling 

4.1 Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra fakturadato, medmindre anden skriftlig aftale forelig-

ger. 

 

4.2 Sker betaling efter forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke forhold, som Blaabjerg er ansvarlig for, 

er Blaabjerg berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdato 

med en rentesats svarende til [1,5] % per påbegyndt måned.  

 

4.3 Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Blaabjerg, som ikke er udtrykkelig 

skriftlig anerkendt af Blaabjerg, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del at købesummen på 

grund af modfordringer af nogen art. 

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle lege-

redskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. 

Overskudsjord deponeres på Købers grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. 

Det er Købers ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke led-

ninger, rør mv. i jorden. Blaabjerg hjælper gerne med ansøgning om byggetilladelse. 
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5. Ejendomsforbehold 

5.1 Blaabjerg forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted. 

 

6. Levering 

6.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, er de opgivne leveringstider EXW (Industrivej 

1, DK-6752 Glejbjerg) med forbehold for eventuelle tidsoverskridelser, jf. nedenfor. Ved anven-

delse af EXW betragtes varerne som leveret og ordren som effektueret fra det øjeblik, varerne er 

stillet til rådighed for Købers afhentning på Blaabjergs adresse, Industrivej 1, DK-6752 Glejbjerg. 

(EXW) fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 

2010). 

 

6.2 Medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne, har Blaabjerg fuldmagt til at bestille transport 

på sædvanlige vilkår på vegne af Køber og for Købers regning. Køber bærer fortsat risikoen for, at 

der kan skaffes transportlejlighed, og kan transportlejlighed ikke skaffes, anses varerne for leveret 

fra det tidspunkt, hvor Blaabjerg har givet Køber adgang til at hente varerne. Afsendelsen sker, 

uanset hvem af Parterne der har bestilt transporten, på Købers regning og risiko. Evt. transport-

forsikring påhviler Køber. Ved et samlet køb på over DKK 10.000,- er leveringsbetingelserne Frit 

Leveret i Danmark, med undtagelse af ikke brofaste øer. 

 

6.3 Leveringstiden er fastsat af Blaabjerg efter bedste skøn, og kan den ikke overholdes, vil Køber 

modtage meddelelse herom samt så vidt muligt om tidspunktet, hvor levering kan påregnes at 

finde sted. En eventuel forsinkelse giver ikke Køber ret til at ophæve købet og/eller kræve nogen 

form for økonomisk kompensation fra Blaabjerg. 

 

7. Emballage 

7.1 Såfremt Blaabjerg forestår montering, medtages emballage efter endt montage. Ved øvrige leve-

rancer forestår Køber selv bortskaffelsen af den medleverede emballage. 

 

8. Produktinformation og fortrolighed 

8.1 Alle illustrationer, tekniske tegninger og brochurer, som er udleveret af Blaabjerg før eller efter 

indgåelse af aftalen, forbliver Blaabjergs ejendom, og skal straks returneres til Blaabjerg på anfor-

dring fra Blaabjerg. Omtalte materiale skal behandles med streng fortrolighed og må ikke benyttes, 

kopieres eller videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 

 

8.2 Køber forpligter sig i øvrigt til generelt at iagttage tavshed om ethvert forhold om Blaabjerg, hvor-

med Køber bliver bekendt som følge af de oplysninger, som Parterne har udvekslet i forbindelse 

med Parternes samhandel.  
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9. Mangelansvar og reklamation 

9.1 Ved det solgtes modtagelse på Købers adresse skal Køber straks foretage en grundig undersøgelse 

af det solgte, herunder kvantum og specifikationer. 

 

9.2 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, herunder i forhold til det leverede 

kvantum eller specifikationer, som Køber har eller burde have opdaget ved sin grundige undersø-

gelse af det solgte, skal skriftlig reklamation fremsættes over for Blaabjerg uden ugrundet ophold 

og senest inden [14] dage efter, at det solgte er modtaget på Købers adresse. Blaabjerg er beret-

tiget til at afvise reklamationer, modtaget efter udløbet af ovennævnte tidsrum.  

 

9.3 For så vidt angår eventuelle mangler ved det solgte, som Køber hverken har eller burde have 

opdaget ved sin grundige undersøgelse af det solgte, påtager Blaabjerg sig i en periode på [12] på 

hinanden følgende måneder efter levering har fundet sted at foretage omlevering/afhjælpning, når 

der er tale om mangler, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Køber er dog forpligtet til 

straks at reklamere over for Blaabjerg, hvis Køber måtte opdage sådanne mangler. 

 

9.4 Efter Blaabjergs valg vil mangler ved det solgte inden rimelig tid blive afhjulpet, eller det solgte vil 

blive omleveret. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Blaabjergs udtrykkelige skriftlige 

samtykke, fritager Blaabjerg for enhver forpligtelse.  

 

9.5 Blaabjergs afhjælpning/omlevering af dele af leverancen, sker på samme vilkår og under samme 

forudsætning, som for den oprindelige leverance, herunder som anført i pkt. 6. Blaabjergs afhjælp-

nings-/omleveringsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af en leverance ud over [1 år] fra den 

oprindelige leverance til Køber. 

 

9.6 Efter at risikoen for leverancen er overgået til Køber, har Blaabjerg intet ansvar for mangler ud 

over de forpligtelser, der er fastsat i nærværende bestemmelse. 

 

10. Force majeure 

 

10.1 De nedenfor nævnte omstændigheder er at opfatte som eksempler på begivenheder, der medfører 

ansvarsfrihed, når de forhindrer dens opfyldelse: 

 

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været 

herre over såsom brand, krig, mobilisering, uforudset militærindkaldelse, sabotagehandlinger, be-

slaglæggelse, indførselsforbud, uroligheder, mangel på driftsmidler, manglende energiforsyning, 

uheld i produktionen, almindelig vareknaphed, mangler ved leverancer fra underleverandører eller 

forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændighe-

der, herunder ovenstående eksempler. 
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10.2 Det bemærkes udtrykkeligt, at ovennævnte opregning af eksempler ikke er udtømmende, og at 

der kan tænkes andre eksempler, der falder ind under denne ansvarsbegrænsning. Såfremt leve-

ring hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden 

tilsvarende. Har leveringshindringen stået på i mere end 12 uger, er Blaabjerg berettiget til at 

annullere den relevante aftale uden, at der kan gøres noget ansvar gældende i den forbindelse. 

 

11. Returnering 

11.1 Hver enkelt ordre består som udgangspunkt af unikke produkter, og kan derfor ikke returneres 

uden forudgående skriftlig aftale. Eventuelle returvarer skal leveres fejlfrie og i originalemballage. 

 

11.2 Returvarer krediteres efter kontrol og godkendelse, normalt med 85 % af fakturaprisen (med min-

dre anden skriftlig aftale indgås), idet der heri yderligere fratrækkes Blaabjergs eventuelle omkost-

ninger til eftersyn og klargøring/reparation.  

 

12. Produktansvar 

12.1 Blaabjerg er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte 

er i Købers besiddelse. Blaabjerg er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet 

af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår. Blaabjerg er ikke ansvarlig for et driftstab, tabt 

arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

  

12.2 I den udstrækning Blaabjerg måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Køber for-

pligtet til at holde Blaabjerg skadesløs i samme omfang, som Blaabjergs ansvar er begrænset efter 

ovenstående. Disse begrænsninger i Blaabjergs ansvar gælder ikke, hvis Blaabjerg har gjort sig 

skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af Parterne om erstatnings-

ansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber er 

pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskravene mod Blaa-

bjerg i anledning af skade, som påstås forvoldt af en af Blaabjergs leverancer. Blaabjergs ansvar 

for produktskader kan aldrig overstige dækningen i Blaabjergs til enhver tid værende produktan-

svarsforsikring. 

 

13. Erstatning 

13.1 Udover ovenstående fraskriver Blaabjerg sig udtrykkelig ansvaret for ethvert indirekte tab som fx 

driftstab, følgeskader, tidstab, avancetab el. lign., som manglen måtte have påført Køber eller 

tredjemand, herunder indirekte tab mv., der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det 

solgte. Et erstatningskrav over for Blaabjerg kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.  

 

14. Ugyldighed 

14.1 Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigen-

nemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed på-

virkes eller forringes deraf. 
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15. Lovvalg og værneting 

15.1 Alle uoverensstemmelser mellem Parterne skal afgøres efter dansk ret, herunder den danske Kø-

belov, men med undtagelse af danske lovvalgsregler. Den Internationale Købelov (CISG) skal hver-

ken helt eller delvist finde anvendelse. 

 

15.2 Enhver tvist, som reguleres af Betingelserne, skal afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsin-

stitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens 

anlæg med de nedenfor anførte ændringer. 

 

15.3 Parterne er dog enige om, at voldgiftsretten skal bestå af tre medlemmer, hvoraf hver part udpeger 

1 medlem, mens Voldgiftsinstituttet udpeger voldgiftsrettens formand. Har en part ikke inden 14 

dage efter Voldgiftsinstituttets anmodning herom udpeget medlemmet, udpeger Voldgiftsinstituttet 

medlemmet på vegne af den pågældende part. 

 

15.4 Voldgiftsretten skal have sæde i Esbjerg. 

 

 

 

 

 


