Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder
anvendelse ved køb af byggematerialer fra V. Meyer A/S
(”Leverandøren”).

3. Betaling
Betalingsbetingelser: 30 dage netto

Salgs- og leveringsbetingelserne finder alene
anvendelse mellem leverandøren og køberen i det
omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem
parterne.

Der påløber renter fra forfaldsdagen,
med en rentesats svarende til den efter
renteloven gældende.

1. Pris
4. Forsinkelse
Prisen for det bestilte er den på
leveringsdagen gældende dagspris
i henhold til V. Meyers A/S generelle
prisliste.
Leverandøren er dog berettiget til på
leveringsdagen at ændre priserne i
overensstemmelse med ændringer i
valutakurser, indkøbspriser, told, afgifter,
fragt- og forsikringssatser eller andre
forhold, som ligger udenfor leverandørens
kontrol og indflydelse.
Emballage faktureres særskilt.
2. Levering
Leveringsstedet er den af køberen anviste
byggeplads. Leveringsstedet skal være
tilgængeligt ad kørefast vej.
Efter aflæsning overgår risikoen for
beskadigelser af det leverede til køberen.
Er der aftalt successiv levering,
skal leverandøren foretage levering
af pågældende leverance senest 5
arbejdsdage efter købers skriftlige
anmodning om levering.
Ubeskadigede varer af eget fabrikat i
hele paller tages retur og faktureres til
dagsprisen minus 20 %. Skal leverandøren
afhente de returnerede varer, debiteres
kørslen.
Kun ubeskadigede paller tages retur. Skal
leverandøren afhente de returnerede paller,
debiteres kørslen.
Speciel hjemtaget varer tages ikke retur,
herunder ikke standard farver og overflader.
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Har køber ikke anvist kørefast vej jf. pkt. 2
kan manglende rettidig levering ikke anses
som forsinkelse.
Såfremt forsinkelse skyldes køberens
forhold, og denne ikke har ret til
tidsfristforlængelse, har leverandøren ret til
erstatning eller godtgørelse.
5. Mangler
Køberen skal straks efter levering
kontrollere, at leverancen svarer til det
bestilte og ikke lider af synlige mangler.
Inden åbning af emballage og anvendelse
af produkterne skal følgende kontrolleres:
Om det er den rigtige vare, der er leveret.
(Type. Format, farve og tilbehør)
Om der er modtaget det rigtige antal, som
det fremgår af følgesedlen.
Leverancer betragtes ikke som
mangelfulde, såfremt de beskadigede
Creaton tegltagsten eller andre produkter
fra V. Meyer A/S udgør op til 5 % af den
samlede leverance.
Farvenuancer i såvel tagsten som øvrige
produkter betragtes ikke som en mangel.
Alle naturskifre kan variere i dimensioner,
og bør sorteres i 3 tykkelser inden
oplægning.
Hjørneafskæringer kan forekomme.
Nominel størrelse ±5 mm.
Naturskifer er et håndkløvet naturprodukt,
hvor der forekommer uensartetheder samt
mindre buler og knopper i overfladen.
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Det anbefales altid at der udføres
prøveoplægning.
6. Reklamation
I tilfælde af forsinkelse med leverancen
skal køberen reklamere straks overfor
leverandøren, såfremt han ønsker at gøre
misligholdelsesbeføjelser gældende.
I tilfælde af mangler ved leverancen skal
køberen straks efter manglens konstatering
reklamere overfor leverandøren, såfremt
han ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende. De produkter, der reklameres over
må ikke anvendes, før tilsagn er indhentet af
V. Meyer A/S.
Ved enhver reklamation skal ordrenummer
eller fakturanummer oplyses.
7. Ansvar
Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for
skader på det leverede, der er forårsaget af
tilsidesættelse af leverandørens anvisninger
samt de til enhver tid gældende almindelige
normer og anvisninger for oplægning af
tegltage samt naturskifertage.

Leverandøren hæfter ikke for driftstab,
avancetab eller direkte tab som følge af
mangler ved det leverede.
Leverandøren er ikke ansvarlig for skader
på vej, fortov eller lignende ved levering, jf.
pkt. 2.
8. Køberens misligholdelse
Overholder køberen ikke
betalingsbetingelserne for en eller flere
leverancer, eller misligholder køberen på
anden måde leveringsaftalen, herunder
standser sine betalinger, har leverandøren ud
over sine øvrige misligholdelsesbeføjelser
ret til øjeblikkeligt at standse yderligere
leverancer. Leverandørens fulde
tilgodehavende hos køberen forfalder
samtidig straks til betaling.
Køberen er uberettiget til at tilbageholde
nogen del af betalingen som sikkerhed for
opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende
leverancer. Sådan tilbageholdelse vil være
at betragte som væsentlig misligholdelse af
samtlige indgåede leveringsaftaler.

9. Købeloven
Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for
skader, der forårsaget af den pligt køberen
har til at kontrollere varen ved modtagelsen.
Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for
skader på byggeriet som følge af forkert
anvendelse af det leverede, herunder skader
af styrke- og konstruktionsmæssige forhold.
Enhver form for rådgivning fra leverandørens
side om det leveredes anvendelse er alene
vejledende karakter, og der kan ikke gøres
ansvar gældende over for leverandøren på
baggrund heraf.
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Dansk lovgivning herunder købeloven
finder anvendelse på nærværende aftale i
det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt
ved særskilt aftale parterne imellem eller i
nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
10. Tvister
Tvister mellem parterne afgøres
af voldgiftsretten for bygge- og
anlægsvirksomhed, København, hvis
afgørelse er endelig.
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