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ARTIKEL 1. BEGREBSDEFINITION
I disse vilkår gælder følgende definitioner:
- I disse vilkår gælder følgende definitioner:
- Leverandøren: Firmaet "Bosch Beton Danmark ApS ", som kunden indgår 
(købs-)aftale med, og som forpligter sig til at levere produkterne. 
Leverandøren betegnes i det følgende også Bosch Beton.
- Kunden: Den fysiske eller juridiske person, der afgiver ordren på levering af 
produktet eller anmoder om et tilsvarende tilbud.
- Produkter: Alle betonprodukter, herunder andre tilhørende produkter, der 
tilbydes af leverandøren.
- (Købs-)aftalen består grundlæggende af leverandørens skriftlige tilbud og 
kundens ordre; se nærmere under art. 6.
- Brugsanvisninger: De brugsanvisninger, der stilles til rådighed af Bosch 
Beton, til opstilling og brug af produkterne i brugsanvisningernes mest 
aktuelle form, og som overdrages ved levering.

ARTIKEL 2. ANVENDELSE AF DISSE VILKÅR
2.1De foreliggende vilkår finder anvendelse på alle indgåede (supplerende) 
aftaler mellem leverandøren og kunden. Dette gælder også, i tilfælde af at 
leverandøren inden for rammerne af løbende forretningsrelationer ved 
senere aftaler ikke udtrykkeligt henviser til standardvilkårene.  
2.2Afvigelser fra og tilføjelser til disse vilkår skal være skriftlige. Dette gælder 
også ved ændringer af kravet om skriftlig form.Kundens eventuelle vilkår 
med en anden ordlyd finder ikke anvendelse, for så vidt som disse ikke er 
fastlagt i den samlede bestilling, eller disse ikke er udtrykkeligt accepteret. 
Gyldigheden af sådanne vilkår modsiges allerede på nuværende tidspunkt. 
Dette gælder også, hvis kunden henviser til sine vilkår inden for rammerne 
af den aftalemæssige korrespondance, og leverandøren ikke længere 
modsiger gyldigheden, men alligevel udfører ordren. 

ARTIKEL 3. TILBUD
3.1 Det daterede tilbud er bindende indtil udløbet af den i tilbuddet 
fastlagte frist. Hvis der ikke er nævnt nogen frist, gælder tilbuddet i 6 uger fra 
tilbudsdatoen.
3.2 Hvis der ikke afgives nogen ordre, er leverandøren berettiget til som 
kompensation at fakturere kunden de omkostninger, som er forbundet med 
oprettelsen af tilbuddet, hvis en sådan kompensation blev særskilt aftalt 
skriftligt før afgivelsen af tilbuddet.

ARTIKEL 4. TEGNINGER OG BEREGNINGER    
4.1 De tegninger, tekniske beskrivelser, udkast og beregninger, der er udført 
af en part eller af en planlægger på vegne af denne, forbliver den 
pågældende parts ejendom. Den anden part har ikke tilladelse til at 
overdrage disse til en tredjepart i den hensigt at indhente et 
sammenligningstilbud eller en sammenligningsordre eller at skaffe sig selv 
eller en tredjepart en fordel. Hvis der ikke afgives nogen ordre, skal disse 
dokumenter returneres inden for 14 dage efter anmodning om dette. 
4.2 Under hensyntagen til bestemmelserne i det følgende og i artikel 4.3 og 
4.4 kan kunden dog frit råde over angivelserne i medfør af afsnit 1, uagtet 
den form, de er fastlagt i, hvis kunden har betalt en kompensation for dem 
grundet en særskilt aftale i medfør af artikel 3.2, eller hvis denne 
kompensation ikke er betinget, har betalt en passende kompensation, der 
aftales nærmere. 
4.3 Angivelser til fremstillings- og/eller konstruktionsmetoder er 
leverandørens forretningshemmeligheder, og den anden part må ikke bruge 
eller kopiere dem, vise dem til en tredjepart eller gøre en tredjepart bekendt 
med dem, bortset fra hvis dette er skriftligt godkendt.  
4.4 Hverken kunden eller kundens ordregiver, som produktet er bestemt for, 
gælder som tredjepart, og heller ikke personer, som skal bruge de 
pågældende angivelser til udførelse af arbejdet.

ARTIKEL 5. PRIS
5.1 Priserne er angivet eksklusive moms og øvrige afgifter til myndighederne 
og er baseret på de afgifter, lønninger, sociale bidrag, materiale- og 
grundstofpriser og øvrige omkostninger, som gælder på datoen for det 
skriftlige tilbud. Rabatter og øvrige prisnedslag kræver særskilt aftale. 
5.2 De prisangivelser, der er indeholdt i de generelle produktdokumenter og 
prislister, er kun bindende, for så vidt som aftalen eller tilbuddet henviser 
udtrykkeligt og skriftligt til dem.  
5.3 Hvis der opstår yderligere omkostninger for leverandøren som følge af 
omstændigheder, som kunden er ansvarlig for, står det leverandøren frit for 
at videregive den pågældende stigning i omkostninger til kunden.

ARTIKEL 6. INDGÅELSE AF AFTALE
6.1 Aftalen indgås, så snart en ordre om levering af produktet, der er baseret 
på det af leverandøren angivne tilbud dertil, er afgivet.

6.2 Hvis kunden afgiver en ordre til leverandøren, der afviger fra det tilbud, 
som leverandøren har givet, indgås der ikke en aftale. Det er især også 
tilfældet, hvis kunden afgiver ordren under henvisning til egne vilkår. Dette 
gælder også ved uvæsentlige afvigelser. En ordre, der afviger fra tilbuddet, 
gælder som afslag af det oprindelige tilbud og fører kun til en aftale mellem 
parterne, hvis dette nye tilbud antages skriftligt og uden ændringer fra 
leverandøren. 
6.3 Hvis kunden afgiver en mundtlig ordre, og hvis kunden er defineret som 
købmand i medfør af § 1 i den danske handelslovbog (HGB), så gælder det, 
at indholdet i den pågældende aftale fremstilles korrekt i en skriftlig 
ordrebekræftelse fra leverandøren, bortset fra hvis kunden uden ugrundet 
ophold fremsætter indsigelse mod fremstillingen af indholdet. 
6.4 I tilfælde af leverance fra varelager efter aftalens indgåelse gælder den 
modtagebekræftelse, der er underskrevet af eller på vegne af kunden, som 
skriftlig bekræftelse på ordren til leverandøren. 
6.5 Bestemmelserne i artikel 6.1 og 6.2 finder tilsvarende anvendelse på 
ændringer i og tilføjelser til aftalen samt yderligere aftaler. 
6.6 Kundens tilbagetræden (annullering af ordre) efter ordreafgivelse er kun 
mulig med leverandørens skriftlige accept, medmindre en 
tilbagetrædelsesret er udtrykkeligt aftalt i aftalen, eller en sådan er fastsat i 
vilkårene (art. 19), eller kunden har en tilbagetrædelsesret, der er fastsat ved 
lov. 
6.7 Hvis kunden træder tilbage fra købsaftalen grundet omstændigheder, 
som leverandøren ikke er ansvarlig for, og hvis leverandøren accepterer 
denne tilbagetrædelse, er denne berettiget til at kræve skadeserstatning. 
6.8 Størrelsen på skadeserstatningen bliver i dette tilfælde aftalt til som 
standard at være 10 % af den i aftalen fastlagte ordrevolumen ekskl. moms 
og evt. prisnedslag. Skadeserstatningen skal sættes højere, hvis leverandøren 
kan påvise en større skade; den skal sættes lavere, hvis kunden kan påvise en 
mindre skade.

ARTIKEL 7. KUNDENS FORPLIGTELSER VED 
LEVERING
7.1 Kunden er forpligtet til at aftage produktet. Kunden sørger for, at 
leverandøren i henhold til kundens anvisninger rettidigt råder over de 
nødvendige oplysninger til at udføre arbejdet, og kunden henviser 
leverandøren til særlige forskrifter fra myndighedernes side.
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7.2 Kunden bærer risikoen for myndighedernes forskrifter, pålæg og øvrige 
bestemmelser. Kunden er forpligtet til at kontrollere alle offentligretlige 
bestemmelser og til reglementeret planlægning af sit (bygge-
)forehavende, og kunden skal derfor sørge for de nødvendige tilladelser til 
gennemførelse af forehavendet. Leverandøren er ikke ansvarlig for 
overholdelsen af forskrifterne, medmindre disse er særskilt aftalt i aftalen.
7.3 Leverandøren giver oplysninger om statik i sine produkter. Kunden er 
selvansvarlig for planlægningen af sit (bygge-)forehavende samt spørgsmål i 
forbindelse med tildeling af (bygge-)tilladelser.
7.4 Det påhviler kunden før aftalens indgåelse at kontrollere de produkter, 
der relaterer til leverandøren, med henblik på det tilsigtede 
anvendelsesformål. Kunden bærer anvendelsesrisikoen for de produkter, der 
er bestilt af kunden, medmindre der er aftalt andet i aftalen.
7.5 Kunden forbliver efter aftalens indgåelse under forbehold af 
bestemmelserne i art. 6.6 og 6.7 også forpligtet til aftagelse, i tilfælde af at de 
produkter, der er bestilt hos leverandøren, grundet deres 
produktspecifikationer er uegnede til (bygge-)forehavendet, der ikke er 
tildelt tilladelser, eller dokumenterne til myndighederne ikke er blevet 
udfyldt, såfremt intet andet er aftalt i aftalen. Leverandørens ansvar for 
overholdelsen af de bestilte produktspecifikationer forbliver uberørt af dette.
7.6 For så vidt som kunden ikke er forbruger i medfør af § 13 i den Dansk 
civillovgivning (BGB), aftaler parterne følgende: Ved leveringen er kunden 
forpligtet til uden ugrundet ophold at undersøge produkterne for fejl eller 
mangler ved eller på konstruktioner og arbejdsmetoder, byggematerialer, 
materialer eller hjælpemidler. I den forbindelse skal kunden også benytte sig 
af den dokumentation, som leverandøren har overdraget til kunden ved 
leveringen. For så vidt som kunden ved denne undersøgelse opdager 
mangler eller kunne have opdaget mangler, skal kunden uden ugrundet 
ophold meddele leverandøren dette. Hvis kunden forsømmer sine 
undersøgelses- eller meddelelsespligter, gælder de leverede produkter som i 
overensstemmelse med aftalen. Dette gælder ikke ved skjulte mangler.
Det er sådanne mangler, der ikke kan opdages ved den ovenfor beskrevne 
undersøgelse og først optræder senere. Disse mangler skal meddeles uden 
ugrundet ophold, så snart de optræder. Hvis kunden ikke efterkommer 
denne meddelelsespligt, kan kunden ikke som følge af disse mangler gøre 
nogen krav gældende over for leverandøren.

7.7 Leverandøren sørger ikke for installation af produkterne. Dette skal ske 
under hensyntagen til leverandørens brugsanvisninger. Manglende 
hensyntagen til disse forskrifter har som konsekvens, at leverandørens garanti 
udelukkes, og kunden mister eventuelle garantikrav. 
7.8 Hvis der ikke er indgået nogen udtrykkelige aftaler vedrørende 
beskaffenheden af et produkt, er små afvigelser – uagtet bestemmelserne i 
artikel 9.1 – som angår dimensionerne, farven, overfladen eller strukturen på 
et produkt, eventuelle kalkudfældninger og øvrige konstaterede mindre 
mangler ikke grund nok til at afvise aftagelsen.

ARTIKEL 8. KUNDENS RISIKOSFÆRE OG HÆFTELSE 
FOR AFTAGELSE
8.1 Kunden bærer ansvaret for de af kunden eller på vegne af kunden 
foreskrevne konstruktioner og arbejdsmetoder, de af kunden eller på vegne 
af kunden afgivne ordrer og anvisninger samt de af kunden eller på vegne af 
kunden fremlagte angivelser. 
8.2 Kunden hæfter i denne sammenhæng for samtlige skader, der forårsages 
af byggematerialer, materialer eller hjælpemidler, som er stillet til rådighed 
eller foreskrevet af kunden eller på vegne af kunden. 
8.3 Hvis kunden ikke aftager produkterne til det aftalte leveringstidspunkt (se 
art. 11), selvom kunden er forpligtet til det, skal kunden yde skadeserstatning. 
Udøvelsen af rettigheder, der går videre end dette, fx tilbagetrædelse fra 
aftalen iht. art. 19, forbliver uberørt af dette.

ARTIKEL 9. LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER
9.1 Leverandøren garanterer, at produktet er egnet til det formål, som det 
ifølge produktbeskrivelsen og statikken er egnet til, og lever op til de 
relevante tekniske normer, der er nævnt i produktbeskrivelsen.
9.2 Overholdelsen af offentligretlige forskrifter, der angår kundens eller 
dennes ordregivers forehavende, eller tilsvarende myndighedspålæg er 
leverandøren ikke pligtig, medmindre disse er udtrykkeligt nævnt i aftalen.
9.3 Hvis udførelsen af aftalen er urimelig som følge af omstændigheder, som 
leverandøren ikke er ansvarlig for, fx som følge af force majeure, er 
leverandøren berettiget til at trække sig fra aftalen inden for en passende frist 
(som regel 2 uger), fra leverandøren får kendskab til omstændigheden. Krav 
på skadeserstatning er i dette tilfælde udelukket.
9.4 Til omstændigheder hhv. force majeure i medfør af artikel 9.3 medregnes 
bl.a. dog ikke udelukkende råstof- eller energimangel, strejke, lockout, 

trafikforstyrrelser, myndighedsdekreter, frost og forhøjet vandstand og 
andre omstændigheder, som leverandøren ikke havde kunnet regne med 
ved aftalens indgåelse.

ARTIKEL 10. KONTROL
Kunden er berettiget til at kontrollere produktet eller den måde, som det er 
fremstillet på, eller at bemyndige en eller flere tredjeparter til denne kontrol 
for at konstatere, om produktet er produceret iht. de normer, der nævnt i 
statikken. Denne kontrol udføres på fabrikken eller på leverandørens 
område, medmindre der skriftligt er truffet anden aftale.

ARTIKEL 11. LEVERINGSTID
11.1 Aftaler og leveringsfrister er grundlæggende uforbindende, medmindre 
der i aftalen skriftligt er aftalt et bindende leveringstidspunkt mellem 
leverandøren og kunden.
11.2 Hvis der i aftalen er fastsat et specifikt leveringstidsrum, skal leverancen 
ske i dette leveringstidsrum, med angivelse af at dato og tidspunkt skal 
fastsættes under hensyntagen til bestemmelserne for den næste 
afhændelse.
11.3 Hvis parterne har aftalt en leverance på anfordring, er kunden forpligtet 
til at anfordre produktet rettidigt, dog mindst 5 hverdage før begyndelsen af 
det ønskede leveringstidsrum, medmindre der er truffet skriftlig aftale om 
andet. Hvis anfordringen udebliver trods en passende tillægsfrist fra 
leverandøren, er leverandøren berettiget til at trække sig fra aftalen og 
forlange skadeserstatning iht. art. 6.8.
11.4 Hvis leverancen er forsinket grundet en omstændighed, som 
leverandøren ikke er ansvarlig for (se art. 9.4), er leverandøren berettiget til at 
forlænge leveringsfristen tilsvarende længe. Denne bestemmelse gælder, 
uafhængigt af om grunden til forsinkelsen opstår før eller efter det aftalte 
leveringstidspunkt. Retten til evt. at trække sig fra aftalen iht. art. 9.3 forbliver 
uberørt af dette.
11.5 Hvis kunden kan forudse, at det er umuligt for kunden at aftage 
genstanden for leverancen til leveringstidspunktet, skal kunden uden 
ugrundet ophold skriftligt gøre leverandøren opmærksom på dette, 
meddele leverandøren grunden samt så vidt muligt nævne et tidspunkt, 
hvor kunden kan tage imod leverancen.
11.6 Hvis leverandøren overtræder en af bestemmelserne i denne artikel, 
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hæfter leverandøren for de skader, som med rimelighed kan betragtes som 
direkte skader som følge af den pågældende overtrædelse, såfremt 
overtrædelsen kan tilregnes leverandøren. Leverandørens hæftelse er 
begrænset til højst det pågældende nettofakturabeløb ekskl. moms på de 
produkter, som kunden har bestilt i det konkrete tilfælde. 
11.7 Kunden er forpligtet til så vidt muligt at begrænse skaden, der opstår 
grundet en overtrædelse i medfør af forrige afsnit.

ARTIKEL 12. LEVERANCE
12.1 Leveringssted og leveringsmetode fastlægges i aftalen. I mangel af 
særlig leveringsklausul i aftalen gælder genstanden for leverancen som 
leveret "ab fabrik" (EXW, se Incoterms 2010 for definition) på det sted, som 
kunden udpeger. Hvis leverandøren på kunden forlangende forpligter sig til 
for kundens omkostninger at sende genstanden for leverancen til et 
bestemmelsessted (forsendelseskøb), så overgår risikoen senest på det 
tidspunkt, hvor genstanden for leverancen overdrages til den første 
transportør (FCA, iht. Incoterms 2010).
12.2 Kunden sørger for, at transportmidlerne nemt og via et ordentligt 
fremkommeligt og tilgængeligt område eller ad vandvejen kan nå 
aflæssestedet, og at den tilgængelige plads er tilstrækkelig til at læsse af på.
12.3 Hvis kunden aflæsser produktet, skal det ske af tilstrækkeligt egnet 
personale og med egnede materialer og på anvisning af transportøren. 
Kunden skal stille mindst én kvalificeret person til rådighed til at assistere 
ved losningen.
12.4 Hvis produktet aflæsses af kunden, og leverandøren har stillet 
hjælpemidler til rådighed for kunden til dette, hæfter kunden for den 
korrekte anvendelse af disse hjælpemidler.
12.5 Transportøren læsser produktet af udelukkende på kundens 
anvisninger på det af kunden udpegede sted. Opstilling af produktet finder 
sted inden for rammerne af aflæsningen af ladningen og på kundens risiko. 
Kunden er forpligtet til at sørge for korrekt installation under hensyntagen 
til leverandørens brugsanvisninger. Installationen foretages hverken af 
leverandøren eller af transportøren.
12.6 Hvis der ikke kan ske levering pga. kundens overtrædelse af førnævnte 
bestemmelser, gælder art. 8.3 på tilsvarende vis.

ARTIKEL 13. FORHØJET/FORRINGET YDELSE
Leverandøren er ikke forpligtet til forhøjet/forringet ydelse, der ikke er 
nævnt i aftalen. Sådanne kræver en særskilt kontraktmæssig aftale.

ARTIKEL 14. MANGLER
14.1 Leverandøren hæfter kun for mangler, der optræder under 
overholdelse af de kontraktmæssigt fastsatte brugsanvisninger og korrekt 
udført installation af genstanden for leverancen. Garantien retter sig efter 
købeloven i den Dansk civillovgivning (BGB), §§ 433 BGB ff. 
14.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler, som kan føres tilbage til 
omstændigheder, der indtrådte efter risikoovergangen, som fx mangler 
grundet dårligt vedligehold, ukorrekt opstilling og installation, forkert 
reparation, overbelastning, eller som kan føres tilbage til ændringer, der 
blev foretaget uden skriftlig tilladelse fra leverandøren. Leverandøren er ikke 
ansvarlig for normalt slid og forringelse. 
14.3 Kundens garantikrav er udelukket, såfremt kunden eller tredjepart har 
anvendt produkterne på en uegnet eller ukorrekt måde, særligt hvis 
leverandørens brugsanvisninger angående ensilagematerialerne, det 
maksimale akseltryk, jordbunden og jordarbejder eller øvrige forskrifter ikke 
er blevet overholdt, hvis kunden eller tredjepart har udført fejlbehæftet 
montering hhv. idrifttagelse, hvis der foreligger naturligt slid, fejlbehæftet 
eller sjusket behandling, ukorrekt vedligehold, uegnede drivmidler, kemiske 
og uforudselige miljøpåvirkninger.

ARTIKEL 15. GARANTI
15.1 Leverandøren garanterer, at de leverede produkter lever op til de 
normer, der er nævnt i produktbeskrivelsen, og som er gældende på 
produktionstidspunktet.
15.2 En bredere garanti på den erlagte ydelse ydes kun, hvis parterne 
udtrykkeligt har truffet skriftlig aftale om dette.
15.3 Garantikrav kan ikke overføres til tredjepart.
15.4 Der består ikke noget garantikrav, såfremt produkterne blev anvendt 
uden for det anvendelsesområde, som er defineret af Bosch Beton i 
produktspecifikationen og i yderligere bilag, og uden for det formål, som de 
er beregnet til og/eller købt til, hvis vedligehold eller reparation af 
produkterne er udført forkert, hvis produkterne er installeret forkert, og der 
er foretaget ændringer og/eller tilføjelser til produkterne, og

disse påvirker produkterne. På samme måde er en leveret vare, som på 
leveringstidspunktet ikke var ny, udelukket fra garantien.  
15.5 Ved påberåbelse af garantien er Bosch Beton kun forpligtet til 
reparation eller udskiftning af de leverede produkter. Bosch Beton vurderer, 
om produktet skal repareres eller udskiftes.  
15.6 Kunden, der påberåber sig garantikrav, skal være i besiddelse af et 
fyldestgørende udfyldt garantikort, have returneret en kopi af dette til 
Bosch Beton inden for 2 uger efter levering, besidde et købsbevis, og 
produkterne skal være forsynet med den originale og læsbare typemærkat. 
15.7 Så længe kunden ikke har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser, 
kan kunden ikke gøre krav på garantiydelse. Kunden skal gøre det muligt for 
Bosch Beton at vurdere garantikravet på stedet og udbedre evt. mangler.

ARTIKEL 16. LEVERANDØRENS ANSVAR
16.1 Leverandørens eller dennes medhjælperes ansvar begrænses efter 
forholdets natur til forsæt og grov uagtsomhed. Dette gælder ikke i tilfælde 
af dødsfald, personskade eller sundhedsskade. Ansvarsbegrænsningen 
gælder desuden heller ikke for de aftalemæssige hovedpligter, som er 
påkrævet for opfyldelsen af aftalens formål.  
16.2 Parterne er dog enige om, at leverandørens garanti for rene 
formueskader er begrænset i højden til den risiko, der sædvanligvis kan 
indtræde ved udførelse af den pågældende aftale. I den forbindelse bærer 
leverandøren godtgørelses- og bevisbyrden. Det afgørende er 
leverandørens vidensniveau ved aftalens indgåelse. Denne 
ansvarsbegrænsning i højden gælder ikke, såfremt en formueskade 
forårsages forsætligt eller uagtsomt.

ARTIKEL 17. RISIKOOVERGANG OG 
EJENDOMSFORBEHOLD
17.1 Uagtet de relevante retsforskrifter forbeholder leverandøren sig 
ejerskabet over de leverede produkter, indtil det tidspunkt hvor kunden har 
opfyldt de betalingsforpligtelser, som leveringen af de pågældende produkt 
fører til for kunden.
17.2 Så længe leverandøren gælder som ejer, er kunden forpligtet over for 
leverandøren til at behandle det leverede produkt omhyggeligt og 
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hverken pantsætte, bearbejde, overdrage eller på anden vis belaste eller 
afhænde det, ud over hvad der er inden for rammerne af almindelig 
forretningsaktivitet.  
17.3 Hvis det leverede produkt eller de ting, der fremstilles heraf, på en 
sådan måde installeres på kundens eller tredjeparts grund, at de bliver 
væsentlige komponenter på grunden, så overgår i stedet for produkterne 
og/eller tingene kundens krav over for dennes kunde svarende til 
indkøbsværdien på de brugte produkter til sikring af leverandørens krav over 
for leverandøren. Der kræves ingen særskilt overdragelseserklæring til dette. 
Det er aftalt, at dette krav overgår, på det tidspunkt hvor det opstår.  
17.4 Hvis der i forbindelse med kravet skal erlægges betalinger af en 
tredjepart, og hvis købsprisen er betalt til leverandøren, skal kunden inden 
for rammerne af en formueomsorgspligt sørge for, at betalingen svarende til 
den stadigt ubetalte købspris ikke tilføres dennes formue, men at beløbene 
holdes adskilt herfra til fordel for leverandøren. Leverandøren får en panteret 
på betalingerne. Denne panteret frigiver leverandøren, når købsprisen er 
fuldstændigt afdraget. I tilfælde af delvis opfyldelse af købsprisen frigiver 
leverandøren panteretten på forlangende svarende til det stadigt åbne 
købspriskrav.

ARTIKEL 18. BETALING
18.1 Såfremt leverandøren og kunden ikke har aftalt anden betalingsfrist i 
aftalen, skal kunden betale fakturaer inden for 30 dage efter fakturadato. 
Uagtet den anvendte betalingsmetode gælder betalingen først som fuldført, 
når det forfaldne beløb uigenkaldeligt er krediteret leverandørens konto.
18.2 I tilfælde af at betalingsfristen overskrides, er leverandøren berettiget til 
at forlange morarenter iht. lovmæssige forskrifter.
18.3 Hvis kunden på en fakturas forfaldsdato stadig ikke har betalt hele det 
forfaldne beløb, er leverandøren berettiget til at udskyde opfyldelsen af den 
pågældende leveringsforpligtelse, indtil beløbet samt skyldige renter er 
betalt i medfør af afsnit 2, eller for den videre levering at forlange 
kontantbetaling, forudbetaling eller tilstrækkelig sikkerhedsstillelse. 
Udøvelsen af rettigheder, der går videre end dette, forbliver uberørt.
18.4 Ved krav på baggrund af flere leverancer og/eller ydelser forbliver 
afregningen af modtagne pengebeløb til den ene eller anden 
gældsforpligtelse overladt til leverandøren. Med et modkrav fra kunden kan 
der udelukkende modregnes, hvis det er konstateret ubestridt, anerkendt 

og retsgyldigt. Det er kun tilladt at udøve en tilbagebetalings- eller 
ydelsesvægringsret grundet ubestridelig eller retsgyldigt konstaterede 
mangler eller modkrav.

ARTIKEL 19. TILBAGETRÆDELSE
19.1 Hvis en part undlader at opfylde andre forpligtelser, som påligger 
denne part iht. aftalen, og den anden part sætter en passende frist til 
forsinket opfyldelse af forpligtelserne eller i tilfælde af pligtforsømmelse en 
frist til afhjælpning. Dette gælder også i tilfælde af overtrædelse af 
medvirkenspligter, der er påkrævet til opfyldelse af aftalen. 
19.2 Hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser grundet bestemmelsen i 
forrige artikel 19.1, er den anden part berettiget til at trække sig fra aftalen 
uagtet denne ret til skadeserstatning. 
19.3 Parterne kan trække sig fra aftalen uden forudgående fastsættelse af en 
tillægsfrist, hvis den anden part indstiller sine betalinger, hvis der af denne 
part eller, hvad der også er tilladt, af den anden part eller en anden kreditor 
nedlægges påstand om konkurssag baseret på  den Danske lov om konkurs) 
hhv. en lignende procedure, hvis der åbnes en sådan sag, eller hvis 
åbningen af en sådan afvises grundet manglende konkursbo. 
19.4 I tilfælde af at leverandøren udøver en af førnævnte 
tilbagetrædelsesrettigheder eller en lovmæssig tilbagetrædelsesret, gælder 
artikel 6.8 på tilsvarende vis, hvis leverandøren gør krav på skadeserstatning.

ARTIKEL 20. LOVVALG OG 
DOMSTOLSKOMPETENCE
20.1 Dansk ret finder anvendelse på aftalen samt på alle aftaler, der måtte 
opstå af denne. Anvendelse af FN's køberet (CISG) er udtrykkeligt udelukket.
20.2 Værneting er den kompetente ret, der gælder for leverandørens 
hovedkontor, i tilfælde af at kunden er erhvervsdrivende. Leverandøren er 
berettiget til at sagsøge kunden ved dennes generelle værneting.
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