Salgs- og leveringsbetingelser for Danske Træspærproducenter
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Aftalegrundlag

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver
levering eller en hvilket som helst anden ydelse erhvervet hos leverandøren, med
mindre andet aftaltes særskilt og bekræftes skriftligt af leverandøren.

1.2

Betingelserne er vedtaget af Foreningen af Danske Træspærproducenter den 24.
september 2020.

6.8

Såfremt størrelsen af leverancen medfører en transportbredde større
end 360 cm, leveres spærene delte.
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Priser

6.9

Alle spær leveres på 16,5 meter krantrækker og trailer. Der kan ikke
leveres med forvogn.

2.1

Alle angivne priser er ekskl. moms.

2.2

2.3

6.7

6.10 Ved successiv levering af en ordre, anses de successive leveringer
for leveret hver for sig.

Priser i tilbud og ordrebekræftelser, som baserer sig på udenlandsk valuta, er afgivet med forbehold for ændring i kursforhold samt afgifter og told. Ændringer i
valutakurser samt pålagte afgifter og pålagt told viderefaktureres til køber.
Leverandøren er berettiget til at viderefakturere dokumenterede prisstigninger
som følge af prisstigning på materiale (der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen), ændringer i valutakurser, fragt, skatter og
moms, afgifter, told og lignende.

Omkostninger, der skyldes, at de i pkt. 6.4-6.6 anførte betingelser
ikke er opfyldt, påhviler køber. Køber er forpligtet til at friholde leverandøren for enhver omkostning som følge af de i pkt. 6 nævnte leveringsproblemer. Leverandøren er berettiget til at fakturere køber for
enhver yderligere omkostning.

6.11 Køber er forpligtet til at betale for det købte, uanset om levering kan
finde sted eller ej.
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13.2 Såfremt køber vil påberåbe sig, at det leverede lider af en fejl eller
mangel, skal køber straks skriftligt meddele dette til leverandøren. Køber er ikke berettiget til at bearbejde leverancerne, inden leverandøren
har behandlet reklamationen.
13.3 Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, såfremt
ovennævnte ikke overholdes.
13.4 Såfremt leverandøren afhjælper, omleverer (efterleverer) inden rimelig
tid efter berettiget reklamation, kan Køber ikke gøre andre følger af
mangler, herunder forsinkelse, gældende.
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7
7.1

Reklamation

13.1 Det påhviler køber at undersøge det leverede straks efter modtagelsen
og inden fastgørelse til øvrige bygningsdele.

Leverandørens forsinkelse

Ændring eller afbestilling af ordrer
Køber kan kun ændre eller afbestille ordrer efter forudgående aftale
herom og kun i tilfælde af, at leverandøren vurderer, at produktionen
ikke er for fremskreden. Køber er forpligtet til at holde leverandøren
skadesløs for samtlige de med ændringen eller afbestillingen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til tegnestue, omprojektering, øgede produktionsomkostninger m.v.

14.1 Hvis forsinket levering i forhold til den endelig aftalte leveringstermin
skyldes forhold, som udelukkende kan lastes leverandøren, er eneste
sanktionsform erstatning.
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Tilbud og ordrebekræftelse

3.1

Tilbud skal være afgivet skriftligt for at være gyldige. Tilbud er gældende i 20 arbejdsdage fra udstedelsen, hvorefter de bortfalder.

3.2

Tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse for at være gyldigt.
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Returnering
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3.3

Købers eventuelle særlige forbehold skal være anført i ordrebekræftelsen, såfremt
disse skal kunne gøres gældende mod leverandøren.

8.1

Leverancer er særligt tilvirket til køber, og kan ikke returneres.

15.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
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Ejendomsret

3.4

Ændringer til tilbud og/eller ordrebekræftelser skal være skriftlige for at være gældende.

9.1

3.5

Køber skal straks og senest 3 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen
give skriftlig meddelelse om eventuelle fejl eller mangler ved ordrebekræftelsen. I
modsat fald anses Køber at have tiltrådt ordrebekræftelsen.

Leverandøren forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele
købesummen, inkl. renter, omkostninger m.v. er erlagt af køber. Det
solgte identificeres ved nummerering.

15.2 Såfremt leverandøren pålægges erstatningsansvar, er køber forpligtet
til at skadesløsholde leverandøren i samme udstrækning, som leverandørens ansvar er begrænset ved nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

9.2

Leverandøren er berettiget til at tilbagetage det solgte, såfremt køber
misligholder sin betalingsforpligtelse.

15.3 Køber er forpligtet til at underrette leverandøren, såfremt tredjemand
fremsætter krav om erstatningsansvar.

3.6

Statiske beregninger udarbejdet af leverandøren omfatter kun de tilbudte spærkonstruktioner som enkeltdele. Beregninger omfatter ikke spærfagenes stabilitet
og afstivningssystem, samling mellem konstruktioner eller eftervisning af styrke
eller stabilitet af de konstruktioner, hvorpå spærfagene monteres. Udgifter til beregninger, der ønskes underskrevet af anerkendt statiker er leverandøren uvedkommende. Der henvises til pkt. 16 for en nærmere beskrivelse af leverandørens
ansvarsområder.
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Købers forsinkelse og anden misligholdelse

16

4

Teknisk rådgivning m.v.

4.1

Hvis leverandøren har ydet teknisk rådgivning m.v. i forbindelse med forespørgsler, afgivelse af tilbud eller indgåelse af endelig aftale, og arbejdet er ydet uden
særskilt beregning, er den ydede rådgivning alene af vejledende karakter. Leverandøren påtager sig intet ansvar herfor.

4.2

De af leverandøren udarbejdede beregninger, tekniske vejledninger eller tegninger er baseret på købers materiale.

4.3

Køber har det fulde ansvar for fejl og mangler i det af køber udleverede materiale.
Leverandøren er ikke forpligtet til at vurdere indholdet heraf. Køber bærer selv
ansvaret for de fejl og mangler, købers materiale måtte være årsag til.

4.4

Det påhviler køber at kontrollere og godkende de af leverandøren udarbejdede
beregninger og tegninger.

4.5

Alle oplysninger om kvalitet, tekniske data m.v., der fremgår af websites, salgsmateriale, kataloger eller lignende er kun vejledende.

14.2 I det omfang leverandøren er ansvarlig for en forsinkelse, kan leverandørens samlede ansvar ikke overstige 7,5 % af ordresummen, for den
del af leverancen (successive leverancer) der er forsinket.
Ansvar

Ansvarsfordeling - grænseflader

10.1 Overskrider køber tidsfrister er leverandøren berettiget til tidsfristforlængelse. Leverandøren har ret til at udskyde den aftalte leveringstid
udover en tilsvarende periode, som den, køber har misligholdt.

16.1 Køber har det fulde ansvar for


fremsendelse af brugbart tegningsmateriale,

10.2 Ved købers væsentlige misligholdelse er leverandøren berettiget til at
ophæve aftalen. Ved væsentlig misligholdelse forstås eksempelvis
(ikke udtømmende):



fastlæggelse af laster på spærkonstruktion til brug for leverandørens
dimensionering af spær,



godkendelse af fremsendte spærtegninger og beregninger,



projektering og udførelse af vindafstivningssystem for vindlast,



projektering og udførelse af afstivningssystem for fastholdelse af trykpåvirkede dele, herunder fastholdelse af tværafstivning,



Spærenes fastgørelse til øvrige bygningsdele, herunder til afstivningssystem for vind og afstivningssystem for fastgørelse af trykpåvirkede
dele,



korrekt modtagekontrol, forsvarlig opbevaring, rejsning og håndtegning af spær på pladsen (jf. ”TRÆ 75 Træspær” og/eller ”TRÆ 73 Træspær”, Træbranchens Oplysningsråd, eller senere gældende udgave),



korrekt opstilling, forankring og afstivning af spær, samt etablering af
afstivningssystem (jf. ”TRÆ 75 Træspær” og/eller ”TRÆ 73 Træspær”,
Træbranchens Oplysningsråd, eller senere gældende udgave).

a)
b)

Køber overholder ikke betalingsbetingelserne, herunder forudbetaling
Køber betaler ikke fakturerede beløb

c)

Køber gentagne gange ikke overholder tidsfrister

d)

Køber kommer under insolvensbehandling, herunder standser sine betalinger

e)

Køber opfylder ikke sin del af aftalen

10.3 Køber er ansvarlig, såfremt levering ikke kan finde sted, og dette skyldes købers forhold, uanset årsagen hertil, herunder købers nægtelse
af modtagelse. Leverandøren er berettiget til at kræve betaling af bl.a.
omkostninger, tabt avance, tab m.v.
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Projektering og produktion

5.1

Projektering/tegningsarbejde finder tidligst sted, når leverandøren har modtaget
fyldestgørende projektgrundlag fra køber.

5.2

Produktion af købers ordre sker alene på baggrund af de af køber godkendte tegninger. Køber bærer selv ansvaret for, at tegningerne opfylder købers krav.

10.4 I det omfang det bestilte efter aftalt leveringstermin ligger på lager hos
leverandøren eller tredjemand på leverandørens foranledning, er køber forpligtet til at afholde samtlige omkostninger forbundet hermed.
Det samme gælder, såfremt leverancen må returneres som følge af
købers forhold, jf. pkt. 6. Opbevaringen sker på købers ansvar og risiko. Køber er bekendt med, at opbevaring sker udendørs, og at trækonstruktioner kan lide skade som følge af vejrlig, herunder skimmelvækst, korroderende og udkrybende tandplader, samt misfarvning.

5.3

Produktion igangsættes tidligst når de af køber godkendte tegninger foreligger hos
leverandøren.

10.5 Leverandøren er berettiget til – efter varsel - at bortskaffe det bestilte
for købers regning.
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Levering
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6.1

Leverandøren skal levere til den aftalte leveringstermin i henhold til ordrebekræftelsen. Såfremt køber ønsker et specifikt leveringstidspunkt, skal dette fremgå af
ordrebekræftelsen. I modsat fald kan leverandøren ikke gøres ansvarlig, såfremt
der sker afvigelser fra angivne tidspunkter på den aftalte leveringstermin.

11.1 Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.
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11.2 Ved forsinket betaling beregnes morarente.

17.1 Leverandøren er ansvarlig for produktskader efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens produktansvar omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

6.2

De aftalte leveringsterminer er under alle omstændigheder betinget af, (I) at køber
har modtaget ordrebekræftelsen, (II) at køber umiddelbart efter ordrebekræftelse
leverer tilstrækkelige oplysninger til brug for leverandørens projektering og produktion, jf. pkt. 16.1, (III), at beregninger og tegninger er skriftligt godkendt af køber, (IV) samt at leverandøren har modtaget eventuel aftalt forudbetaling, der
måtte følge af særlig betalingsaftale.

6.3

Levering sker på den af køber anviste adresse.

6.4

Køber er ansvarlig for, at levering på leveringsadressen er mulig, og at levering
kan ske uhindret og i én arbejdsgang. Køber er ansvarlig for, at tilkørselsvej og
leveringsstedet er ryddet, og at der er bæredygtigt underlag, således at transportkøretøjer, sættevogn og kraner/kranvogne uhindret kan arbejde eller køre ved
egen hjælp. Leverandøren er uden ansvar for kørevejens beskaffenhed, manglende bæreevne og eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf – det gælder både købers og tredjemands ejendom, herunder transportørens ejendom.

6.5

6.6

Køber er ansvarlig for, at leveringsstedet er ryddet (jf. pkt. 6.4), at der uhindret kan
køres langs bygningen og at der er kørefast vej med en lastbilkran med sættevogn.
Vognmand vurderer ensidigt om kravene er opfyldte. Køber skal i tilfælde af hindringer straks anvise alternativt leveringssted inden for 10 km af aftalt leveringsadresse. I modsat fald returneres leverancen på købers regning og risiko, indtil
levering er mulig. Alternativt leveringssted er dog ikke muligt ved sær- og specialtransport, og køber er forpligtet til at friholde leverandøren for enhver omkostning
i tilfælde af, at levering ikke er mulig.
Medmindre andet er aftalt, aflæsses leverancen på egnet aflæsningssted (f.eks.
ved siden af sættevognen på spredte paller). Er der indgået aftale om, at leveringen skal hejses på rem/mur, er Køber forpligtet til at være tilstede ved levering, for
at modtage varen, og har pligt til at stille 1 arbejdsmand til rådighed for at hjælpe
med aflæsning. Er der indgået aftale om, at spær skal hejses enkeltvis, har Køber
pligt til at stille 2 arbejdsmænd samt anhugger til rådighed for at hjælpe med aflæsning.

Betaling

11.3 Enhver forsinket betaling anses for væsentlig misligholdelse af aftalen.
Leverandøren er som følge heraf berettiget til at standse enhver yderligere levering og frigøre sig for ethvert kontraktligt forhold og forpligtelse.
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Mangler

12.1 Leverancer leveres med 5 års ansvar for mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af det byggeri, hvori leverancen
indgår og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg.

16.2 Leverandøren har ansvaret for



dimensionering af spær ud fra de laster, som køber har oplyst,
beregning af det nødvendige omfang af understøtninger og tværafstivninger af gittertænger, hanebånd og øvrige trykpåvirkede dele.

16.3 Såfremt det er aftalt, at leverandøren skal levere vindgitterdragere for
vindafstivning og/eller gitterdragere for fastholdelse af trykpåvirkede
dele, dimensionerer leverandøren disse ud fra de laster, som køber
har oplyst.
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Produktansvar

Force majeure

18.1 Leverandøren er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af
aftalen i tilfælde af force majeure. Eksempler på force majeure er
strejke eller lockout, krig, optøjer, blokade, ildsvåde, manglende eller
mangelfulde leverancer fra leverandører, sammenbrud i produktionsanlæg, restriktioner af enhver art, hindringer i trafikken som kødannelse og lukkede broer eller andre forhold, der ligger uden for leverandørens kontrol.

12.2 Såfremt leverancen ikke har de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen, foreligger en mangel.

18.2 Køber kan ikke på grund af forhold nævnt i pkt. 18.1 ophæve aftalen/købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art.

12.3 Leverandøren er uden ansvar for fejl og mangler på det leverede, der
kan henføres til fejl og mangler i købers specifikationer. Omkostninger
som følge heraf er leverandøren uvedkommende.
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12.4 Leverandøren er uden ansvar for købers projektfejl, montagefejl og
vedligeholdelsesfejl i øvrigt.

19.2 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne, skal afgøres ved voldgift, medmindre leverandøren bestemmer, at tvisten skal afgøres ved
de ordinere danske domstole.

12.5 Leverandøren har i ansvarsperioden, jf. pkt. 12.1, pligt og ret til at afhjælpe mangler. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod
leverandøren.

19.3 Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i AB 18 § 69.

12.6 For fejl og mangler ved leverancen hæfter leverandøren efter dansk
rets almindelige erstatningsregler. Leverandørens ansvar for mangler
kan i intet tilfælde overstige det laveste af følgende: (I) ordresummen,
(II) ordresummen for den del af leverancen (successive leverancer),
der er behæftet med mangler, eller (III) 50.000 kr.

Tvister og værneting

19.1 Dansk ret finder anvendelse på alle leverancer.

19.4 Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole, skal sagen anlægges
ved leverandørens hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig eller hvor projektet skal udføres.

