
 
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser, BEWI Styrolit 

 
1. Anvendelse  

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle aftaler, 
der indgås om leverancer fra BEWI Styrolit såfremt andet ikke følger af ufravigelige 
lovbestemmelser eller udtrykkelig aftale mellem parterne. Nærværende almindelige salgs- og 
leveringsbetingelser går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder 
købers almindelige betingelser.  

 
2. Levering 

1. Er ingen leveringsklausul aftalt , anses levering for sket ”ex works”.  
2. Køber skal stille fornødent mandskab og udstyr til rådighed ved aflæsning. Sælger er 

berettiget til at debitere køber for unødig ventetid for lastbilen, og debitere omkostninger 
som følge af, at køber ikke kan modtage varerne til den aftalte tid. Er køber (modtager) ikke 
repræsenteret ved varernes ankomst til levringsstedet, kan sælger enten foranledige varerne 
aflæsset for købers (modtagers) regning, hvorefter varerne henstår for køber (modtagers) 
risiko, eller tage varerne med tilbage. Tages varerne med tilbage skal køber (modtager) 
afholde omkostningerne i forbindelse med ekstra kørsel, ekstra af-og pålæsning, ventetid 
o.lign. 

3. Ordrer på specialvarer/ikke lagervarer kan ikke afbestilles eller ændres, og tages ikke retur. 
 

3. Forsinkelse  
1. Kan BEWI Styrolit ikke levere i rette tid, skal BEWI Styrolit give køber meddelelse herom og 

samtidig så vidt muligt angive det tidspunkt da leveringen påregnes at finde sted. 
2. Hvis forsinkelse ved levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 8.1 udgør 

en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes købers handling eller undladelse, forlænges 
leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. 
Leveringstiden forlænges, selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den 
oprindeligt aftalte leveringstid.  

3. Købers indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske 
konsekvenstab som følge af en eventuel forsinkelse med levering for hvilken BEWI Styrolit 
bærer ansvaret, erstattes ikke. 

4. Varer leveringsforsinkelsen, for hvilken BEWI Styrolit bærer ansvaret, mere end 8 dage efter 
aftalt leveringstid kan køber ved skriftlig meddelelse til BEWI Styrolit kræve levering og 
fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.  Såfremt BEWI Styrolit 
heller ikke leverer indenfor den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold som køber bærer 
ansvaret for, kan køber ved skriftlig meddelelse til BEWI Styrolit hæve aftalen for så vidt 
angår den del af leverancen, som ikke kan tages i brug som forudsat. 
 

4. Betaling  
1. Med mindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling netto kontant ved 

levering. 
2. Betaler køber ikke til aftalt tid, har BEWI Styrolit fra forfaldsdagen ret til at regne krav på 

morarente på 1,25% pr. påbegyndt måned.  
3. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato. 

 
5. Ansvar for mangler 

1. BEWI Styrolit er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, 
materiale eller fremstilling ved at foretage om levering af leverancen i overensstemmelse 
med punkterne 6.2 til 6.7 nedenfor.  

2. Køber er forpligtet til straks efter leverancens modtagelse, at foretage en omhyggelig 
modtagekontrol med henblik på, at konstatere om leverancen er mangelfuld.  

3. Køber skal give skriftlig meddelelse om en mangel til BEWI Styrolit straks efter at manglen har 
vist sig. Afgiver køber ikke sådan meddelelse uagtet han har opdaget eller burde have 
opdaget manglen, kan han ikke senere gøre den gældende.  

4. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køber i henhold til punkt 6.3 skal BEWI Styrolit 
afhjælpe manglen ved foretagelse af om leverance uden ugrundet ophold. BEWI Styrolit skal 
selv bære omkostningerne, herunder forsendelsesomkostningen i forbindelse med om 
leveringens foretagelse.  



 
5. Såfremt BEWI Styrolit ikke inden rimelig tid opfylder sine 

forpligtelser i henhold til punkt 6.4, kan køber skriftligt give BEWI 
Styrolit en sidste frist for opfyldelse, der ikke kan være kortere end 
1 uge. Er forpligtelsen ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber hæve 
aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.   

6. BEWI Styrolits ansvar for mangler ved leverancen ophører 5 år efter afleveringen af det 
byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverance til lager eller videresalg ophører ansvaret dog 
senest 6 år efter levering til køber. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende 
mangler ved leverancen ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod BEWI 
Styrolits købere eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres 
gældende direkte mod BEWI Styrolit. Også i sådanne tilfælde kan BEWI Styrolit kun gøres 
ansvarlig for mangler i det omfang, dets egne leverance er mangelfuld og endvidere kun i det 
omfang det følger af BEWI Styrolits eget kontraktbrud med dets købere. BEWI Styrolit  
anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køber eller efterfølgende 
køber i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for 
Bygge- og Anlægsvirksomhed.  

7. Bortset fra forpligtelsen til om levering jf. punkt 6.1 og eventuel tilbagebetalingspligt i 
forbindelse med ophævelse jf. punkt 6.5 har BEWI Styrolit intet ansvar for mangler. Dette 
gælder ethvert tab manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller 
andre økonomiske konsekvenstab.  

8. Eventuelle reklamationer må for at være gyldige afgives til BEWI Styrolit straks efter varens 
modtagelse. Mangelfulde varer ombyttes indenfor en rimelig frist, men BEWI Styrolit er ikke 
pligtig til at yde erstatning for direkte eller indirekte tab. 
 

6. Ansvar for tingsskade forvoldt af leverancen (Produktansvar)  
1. Køber skal holde BEWI Styrolit skadesløs i den udstrækning BEWI Styrolit pålægges ansvar 

overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab som BEWI Styrolit efter punkt 7.1 ikke er 
ansvarlig for overfor køber. 

i. BEWI Styrolit er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen: 
1. På fast ejendom eller løsøre som indtræder mens leverancen er i købers 

besiddelse. 
2. På produkter der er fremstillet af køber eller på produkter hvori disse 

indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter 
som følge af leverancen forårsager.  

2. I intet tilfælde er BEWI Styrolit ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre 
konsekvenstab. 

3. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette 
punkt, skal denne part straks underrette den anden part herom. 

4. BEWI Styrolit og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller 
voldgiftsret som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en 
skade eller et tab, som påstås forårsaget af leverancen.  
 

7. Ansvarsfrihed – Force Majeure  
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 
Styrolit 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 Styrolit 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. 
 

8. Lovvalg & Værneting 
1. Tvistigheder i anledningen af aftalen, leverancen og alt som har sammenhæng hermed skal 

afgøres efter Dansk rets regler og ved BEWI Styrolits hjemting.  
9. Prisstigning  

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

 
 
 
 


