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Anvendelsesområde
Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelser”) er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og aftaler 5.2
med DANSAND A/S (i det følgende benævnt ”DANSAND”) indgået
mellem DANSAND og DANSANDs kunder (”køber”) om køb og levering af produkter, varer og tjenesteydelser, medmindre andet er 5.3
udtrykkeligt aftalt.
Ved uoverensstemmelse mellem købers eventuelle indkøbsbetingelser eller lignende og disse Leveringsbetingelser er sidstnævnte
gældende. Ingen andre standardbetingelser skal gælde i forholdet
mellem DANSAND og køber, herunder AB 18, medmindre andet
skriftligt er aftalt mellem parterne.

dækkende øvrige processer og procedurer, som ikke er indeholdt i
FPC-systemet.
Den af DANSAND foretagne udgangskontrol er gældende og skal
lægges til grund ved bedømmelse af, om produktet leveret til køber
er mangelfuldt.
DANSAND gør udtrykkeligt køber opmærksom på, at der i tilfælde
af levering af sandprodukter vil kunne forekomme strøkorn over
maksimal kornstørrelse, hvilket også fremgår af deklarationerne. I
sådanne tilfælde, kan DANSAND ikke holdes ansvarlig for eventuelle overskridelser af den maksimale kornstørrelse, og køber erhverver ingen mangelsbeføjelser eller ret til erstatning, idet sådanne
afvigelser ikke udgør en mangel.

Tilbud og accept
Tilbud fra DANSAND er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering.
Købers skriftlige accept skal være uden forbehold overfor vilkårene
anført i tilbuddet og være DANSAND i hænde inden acceptfristens
udløb. Såfremt købers accept er uoverensstemmende, betragtes
accepten som et nyt tilbud. DANSAND er ikke bundet af acceptens
indhold, med mindre DANSAND skriftligt har accepteret det nye tilbud, og det klart fremgår af omstændighederne, at DANSAND har
været opmærksom på uoverensstemmelsen.
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.
Købers annullation eller ændring af en ordre efter aftalens indgåelse
kan kun ske med DANSANDs skriftlige accept, der af DANSAND
kan gøres betinget af, at køber betaler DANSANDs omkostninger
og tab forbundet med annullationen eller ændringen.
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Levering
For alle aftaler sker levering i henhold til gældende INCOTERMS
EX WORKS DANSANDs adresse i Brædstrup.
Såfremt DANSAND måtte vælge at afsende, vil afsendelsen ske
som fuldmægtig for køber og for købers regning og risiko. DANSAND påtager sig intet ansvar for lastning og sikring af varer i transportmidlet. Køber skal betale alle fragtomkostninger forbundet med
transporten. I sådanne tilfælde forbliver den transportretlige råderet
hos DANSAND, der ligeledes vil være berettiget til at afsende mod
fragtefterkrav.
Leveringstiden regnes fra den dag, hvor DANSAND har modtaget
fuldstændige oplysninger fra køber om ordrens effektuering.
Alle leveringsdatoer er omtrentlige og er ikke bindende for DANSAND.

Priser
Opgivne priser er baseret på de på tilbudstidspunktet/ordrebekræftelsestidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, arbejdslønninger samt andre fremstillingsomkostninger. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger er indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrørende
disse omkostninger.
Varer sælges kun inklusive emballage, såfremt det skriftligt er aftalt
med køber. I mangel af sådan aftale, kan paller og anden ydre emballage belastes køber særskilt.
Ændringer i priser og omkostninger i dette punkt 3 frem til leveringen
berettiger DANSAND til at regulere de tilbudte/bekræftede priser tilsvarende.
DANSAND er tillige berettiget til forholdsmæssig regulering af prisen i tilfælde af enhver for DANSAND skadelig ændring i valutakurserne, herunder såvel ændring i kursen på den aftalte valuta i forhold til danske kroner samt ændring i kursen på danske kroner i forhold til den aftalte valuta, i tiden fra tilbuddets afgivelse/ordrebekræftelsen og frem til leveringen. Opgivne priser er, medmindre andet
følger af opgivelsen, ekskl. moms og eventuelle andre afgifter og i
øvrigt afgivet under forbehold af, at der inden levering ikke sker ændringer i moms eller andre offentlige afgifter, hvilket i sådanne tilfælde berettiger DANSAND til at regulere den tilbudte pris tilsvarende.
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Kvantitet
9.1
Ved levering i bulk forbeholder DANSAND sig ret til levering af indtil
10% over/under det aftalte kvantum mod en tilsvarende forhøjelse
eller reduktion i købesummen uden at ifalde ansvar i forhold til køber. DANSAND fakturerer således altid i henhold til den faktiske leverede mængde.
Vægtangivelser i transportdokumenter, følgesedler mv. udgør den
ved lastning på bånd- eller brovægt af DANSAND konstaterede
vægt.
I alle tilfælde af vægtangivelse forpligter køber sig endvidere til at
acceptere følgende tolerancer over/under den pågældende vægtangivelse uden at DANSAND ifalder ansvar i forhold til køber:
10.
•
Ved levering i bulk: ± 1,0 vægt-% af den læssede mængde
•
I sække og big bags: ± 0,5 vægt-% af enhedens samlede 10.1
mængde.
Kvalitet
DANSANDs har et FPC-system (Factory Production Control) over- 10.2
våget af tredjepart i henhold til DS/EN 12620 og DS/EN 13139, og
har herudover etableret det fornødne kvalitetledelsessystem
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Betaling
Betaling skal ske som anvist i DANSANDs ordrebekræftelse eller
faktura.
Købesummen forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for
sen betaling påløber rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
Såfremt køber misligholder betalingsbetingelsen, er DANSAND berettiget til at indstille sin opfyldelse af alle øvrige ordrer fra køber.
Betales restancen ikke inden en af DANSAND fastsat yderligere kort
frist, er DANSAND berettiget til at ophæve samtlige indgåede aftaler
med køber og kræve erstatning.
Køber er uberettiget til i noget tilfælde at foretage modregning i
DANSANDs krav på betaling, medmindre sådant modkrav skriftligt
er anerkendt af DANSAND.
Ejendomsforbehold
Indtil betaling er sket, har DANSAND ejendomsforbehold i leverancen, såfremt købesummen udgør mere end 2.000 kr. eksklusive
moms.
DANSAND forbeholder sig retten til at kræve, at køber på forlangende stiller en bankgaranti eller anden tilfredsstillende sikkerhed
over for DANSAND som betingelse for at acceptere en købsordre.
DANSAND forbeholder sig tilsvarende retten til at kræve kontant betaling ved levering som betingelse for at ville acceptere en ordre.
Force majeure m.v.
I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke (lovlige såvel
som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, oversvømmelse, større maskinskade, omfattende driftsforstyrrelser,
krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, råvare- eller energimangel, tyveri, hærværk, epidemier, pandemier eller andre hændelser, hvorover DANSAND ikke er herre, er DANSAND berettiget til at
udskyde eller annullere sin ydelse. Køber kan hverken i tilfælde af
udskydelse eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod DANSAND.
Leveringstid og følger af forsinket levering
Såfremt levering forsinkes i forhold til det aftalte leveringstidspunkt
som følge af force majeure eller som følge af købers forhold, skal
leveringstiden forlænges i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
Såfremt en force majeure-omstændighed har hindret levering i 4
uger, har begge parter ret til at ophæve aftalen, uden at nogen part
skal betale erstatning som følge af sådan ophævelse. I tilfælde af
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forsinkelse - uden at der foreligger force majeure - der kan tilregnes
DANSAND, er køber forpligtet til at reklamere over for DANSAND
straks og senest 3 dage efter, levering skulle være sket. Overskrides
denne frist, kan forsinkelsen ikke gøres gældende over for DANSAND.
DANSAND kan under alle omstændigheder alene gøres ansvarlig
for købers dokumenterede tab som følge af forsinkelsen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Der ydes dog ingen
erstatning for følgeskader, herunder driftstab, tidstab, tab af avance,
rentetab, tab som følge af købers retsforhold til tredjemand eller andet indirekte tab, ligesom erstatningen i intet tilfælde kan overstige
fakturaværdien af den aftalte købspris (eksklusive moms og offentlige afgifter) for den del af leverancen, der er forsinket.
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Undersøgelse og reklamation
17.1
Køber er forpligtet til at undersøge leverede produkter straks efter
modtagelsen.
Reklamation skal fremsættes skriftligt og senest 8 dage fra fakturadato. I modsat fald bortfalder købers ret til at gøre eventuelle mangler gældende.
DANSANDS ansvar for mangler bortfalder i øvrigt senest 2 år efter
17.2
produktets levering.
Ansvar for mangler
17.3
Der foreligger en mangel, såfremt produktets egenskaber ikke stemmer overens med det aftalte, og dette medfører, at den tiltænkte
anvendelse af produktet elimineres eller væsentligt reduceres, eller
såfremt produktet savner egenskaber, der er garanteret af DANSAND over for køber.
Køber kan ikke påberåbe sig fejl eller mangler, der skyldes:
•
at køber har anvendt produktet i strid med de til enhver tid
gældende brugsanvisninger eller brugsvilkår for det pågæl17.4
dende produkt eller DANSANDs anvisninger,
•
manglende overholdelse af gældende vejledninger og krav
vedrørende vedligeholdelse af produktet, der er anvist af
DANSAND eller producenten af det pågældende produkt, eller som følger af lovgivningen; eller
•
købers viderebearbejdning af det leverede produkt.
Afhjælpning af mangler
I tilfælde af mangler, er DANSAND berettiget til efter eget valg enten
i) at foretage afhjælpning eller omlevering uden beregning for køber,
eller ii) at tage det mangelfulde produkt retur mod tilbagebetaling af
købsprisen for det mangelfulde produkt.
DANSANDs ansvar for mangler er begrænset til den i punkt 13.1
anførte afhjælpning, omlevering eller tilbagebetaling mod tilbagelevering, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for DANSAND i anledning heraf. Dette gælder også i
tilfælde, hvor produktet er behæftet med en mangel, som køber ikke
kunne eller burde kunne konstatere ved leveringen.
Omlevering sker til leveringsstedet, jf. punkt 6.
Såfremt DANSANDs forsøg på afhjælpning eller omlevering mislykkes to gange, har køber ret til at kræve forholdsmæssigt afslag eller
ophæve aftalen. Herudover kan køber ikke gøre yderligere krav
gældende i anledning af den pågældende mangel.
Hvis køber selv iværksætter afhjælpningstiltag uden at afvente
DANSANDs udøvelse af sin afhjælpningsret, bortfalder købers ret
til at gøre manglen gældende, herunder købers ret til at kræve erstatning, medmindre sådan afhjælpning var uopsættelig, og det ville
være urimeligt byrdefuldt for køber at afvente DANSANDs afhjælpning.
Udgifter forbundet med eventuel demontering og montering i forbindelse med omlevering eller afhjælpning afholdes af køber.
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Returnering
Produkter tages kun retur efter forud truffet skriftlig aftale. Sand i
silobil tages ikke retur og emballerede produkter tages kun retur,
såfremt varen/emballagen er fuldstændig ubeskadiget. Der fradrages i øvrigt mindst 10% i fakturaprisen, medmindre andet er aftalt.
Emballage
Emballage, bortset fra EUR-byttepaller, tages ikke retur.

Erstatning for mangler
En mangel berettiger kun køberen til erstatning, såfremt køber godtgør, at manglen kan henføres til uagtsomhed fra DANSANDs side.
Erstatning for mangler kan kun kræves, hvis DANSAND ikke vil foretage omlevering eller ikke inden for rimelig tid har iværksat afhjælpningsskridt i henhold til punkt 13.1.
Et erstatningskrav kan alene omfatte købers direkte tab som følge
af manglen ved det leverede. Konsekvenstab, følgetab, driftstab og
andet indirekte tab kan ikke kræves erstattet. Det samlede erstatningsansvar, DANSAND kan pålægges i tilfælde af en mangel kan i
intet tilfælde overstige fakturaværdien (eksklusive moms og offentlige afgifter) for de produkter, der er mangelfulde.
Erstatningsansvar for skade, herunder produktansvar
DANSAND er kun ansvarlig for person- og tingskade påført af de
solgte produkter og tjenesteydelser i det omfang, et sådant ansvar
følger af ufravigelige regler og det bevises, at skaden skyldes fejl
eller forsømmelser, som DANSAND er ansvarlig for eller skyldes
andre, som DANSAND bærer ansvaret for. DANSAND er navnlig
ikke ansvarlig for erhvervstingsskade, der skyldes konstruktions- eller fabrikationsfejl.
DANSANDs produktansvar for tingsskade er begrænset til
5.000.000 kr. pr. år.
DANSAND er i intet tilfælde ansvarlig for – eller hæfter for – driftstab, avancetab eller noget som helst andet indirekte tab, herunder
dagbøder, der gøres gældende som følge af en produktansvarsskade. I det omfang DANSAND måtte blive pålagt produktansvar
overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde DANSAND skadesløs i samme omfang, som DANSANDS ansvar er begrænset efter disse Leveringsbetingelser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge
ved den samme domstol eller voldgiftsret, som behandler produktansvarssagen mod DANSAND.
Kan køber godtgøre, at DANSAND har handlet groft uagtsomt, er
DANSAND dog erstatningsansvarlig for erhvervstingsskader, der
måtte overgå køber. DANSAND er dog ej heller ved denne skadestype ansvarlig for købers driftstab eller noget som helst andet indirekte tab.
Byggeleveranceklausul
Ved materialeleverancer til byggeri i Danmark, hvorom særlig aftale
om udvidelse af ansvarsperioden skriftligt er aftalt med DANSAND,
gælder desuden følgende regler:
DANSANDs ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer
til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. Såfremt det må anses som godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte
mod DANSAND. Også i sådanne tilfælde kan DANSAND kun gøres
ansvarlig for mangler i det omfang DANSANDs egen leverance er
mangelfuld og endvidere kun i det omfang, der følger af DANSANDs
eget kontraktforhold med køber, herunder særligt nærværende Leveringsbetingelser.
DANSAND anerkender dog i de i dette punkt 18 omtalte tilfælde at
kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende købere i
anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Værneting og lovvalg
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med en købsaftale eller
nærværende Leveringsbetingelser, og som parterne ikke forinden
ved forhandling kan nå til enighed om, skal afgøres af Retten i Horsens og i henhold til dansk ret med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler. Søgsmål kan ikke anlægges ved nogen
anden domstol.
***

Salgs- og leveringsbetingelserne findes endvidere på www.dansand.dk
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