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Salgs- og leveringsbetingelser, BEWI Denmark A/S 

1. Force majeure, strejke eller lockout i ind- eller udland, maskinnedbrud, svigtende energiforsyning, krig eller krigs lignende 

tilstand i ind- eller udland, udeblivelse eller forsinkelse af råstoffer eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder berettiger 

BEWI Denmark A/S til efter vort skøn, enten helt eller delvist at annullere ordren eller udskyde leveringen. Annullering af ordren 

eller udsættelse af leveringen medfører ikke pligt til at erstatte direkte eller indirekte tab, som eventuelt måtte være en følge 

heraf.  

BEWI Denmark A/S er endvidere ansvarsfri i tilfælde af påbud fra Dansk Industri om, at levering af materialer og handelsvarer 

ikke må ske til brug i fag, hvor der er konflikt og/eller restriktioner. 

 

2. Materialer og varer, som vi, ved indtræden af begivenheder som ovennævnte, måtte ligge inde med, forbeholder vi os ret til at 

anvende til hel eller delvis opfyldelse af indeværende ordrer efter vort bedste skøn. Skulle kroneværdien ændres, eller skulle en 

begivenhed som ovennævnte alene bevirke, at opfyldelsen af aftalen fordyres for os, er vi alene forpligtet til at gennemføre 

den, dersom køberen erklærer at ville holde os skadesløse ved betaling af den af os beregnede merpris.  

 

3. Der kan ikke rejses direkte eller indirekte krav pga. eventuel overskridelse af leveringsfristen.  

 

4. Ret til kvantumafvigelser på +/-10% forbeholdes. 

 

5. For mindre farveafvigelser garanteres ikke.  
 

6. Hvis ikke andet er angivet i kontrakten, kan produkterne indeholde recirkuleret råvare.  
 

7. Tegninger, konstruktionsprøver og lignende materiale er BEWI Denmark A/S’ ejendom, og BEWI Denmark A/S bevarer enhver 
rettighed, herunder immaterielle rettigheder, til materialet, der som følge heraf ikke uden BEWI Denmark A/S forudgående 
skriftlige tilladelse må kopieres, offentligøres, overdrages eller på anden måde udnyttes i strid med BEWI Denmark A/S’ 
rettigheder.  
 

8.  Værktøjer, som BEWI Denmark A/S fremstiller og/eller sælger til anvendelse i Flamingo® produktion, er BEWI Denmark A/S’ 
ejendom, selvom udgiften til fremstilling delvist er afholdt af køberen. Køberen erhverver produktionsret til værktøjet, og BEWI 
Denmark A/S forpligter sig til at forsikre og vedligeholde formene samt holde disse i produktionsmæssig stand. 
BEWI Denmark A/S er berettiget til, når der er gået 36 måneder, siden kunden sidst har aftaget en leverance, at frigøre sig for 
denne forpligtelse. 
BEWI Denmark A/S skal i så fald skriftligt meddele kunden, at kunden vil miste sine rettigheder over værktøjerne, såfremt 
kunden ikke inden for en frist på 30 dage efter modtagelsen af skrivelsen meddeler BEWI Denmark A/S, at kunden fremover 
betaler BEWI Denmark A/S’ udgifter forbundet med opbevaring og vedligeholdelse af værktøjerne.  
Hvor intet andet er aftalt, skal køber betale for produktionsretten til værktøjer med 50% ved ordreafgivelse og 50% ved 
godkendelse af udfaldsprøver.  
 

9. Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives til BEWI Denmark A/S straks efter varens modtagelse. Mangelfulde 
varer ombyttes eller repareres indenfor en rimelig frist, men BEWI Denmark A/S er ikke pligtig til at yde erstatning for direkte 
eller indirekte tab. Ved bedømmelse af, om en vare er kontraktmæssig, er det afgørende, om den svarer til en af køberen 
godkendt prøve. 
 

10. Medmindre aftale om ansvarsfordeling er udelukket i henhold til lov om produktansvar, er vort ansvar for den skade, som den 
solgte vare måtte forvolde, begrænset således: Vi er kun ansvarlige for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller 
forsømmelse begået af os eller vore folk. Vi er ikke ansvarlige for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens 
leverancen er i købers besiddelse. Vi er heller ikke ansvarlige for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på 
produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er vi ansvarlige for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for 
personskade. Vi er ikke ansvarlige for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.  
 

11. Prisstigninger forbeholdes, såfremt råvareprisen stiger 5% eller mere fra tidspunktet for ordrebekræftelse til leveringsdagen.  
 

12. Produkter bestemt til kontakt med fødevarer er fremstillet i henhold til gældende lovgivning. Yderligere info kan hentes via 
www.BEWI.com under ”Fødevarestyrelsens kontrolrapporter”.  
 

13. Vi forbeholder os ret til at levere op til 4 dage før ordrebekræftet dato.  
 

14. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato.  
 

15. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelsen 8 dage netto.  
 

16. Tvistigheder i anledning af aftalen, leverancen og alt, som har sammenhæng hermed skal afgøres efter Dansk rets regler. 
 

17. Såfremt kunden laver en fejlbestilling af vores standardsortiment krediteres kun 80% af denne varelinje. Kunde afholder alle 
fragtomkostninger. 


