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Hvis	  ikke	  andet	  er	  anført	  i	  tilbuddet,	  gælder:	  	  
	  
1.	  Tilbud	  	  
Alle	  tilbud	  er	  gældende	  1	  måned.	  
	  
2.	  Ordrebekræftelse	  	  
Enhver	  ordre,	  herunder	  ordre	  baseret	  på	  tilbud	  afgivet	  af	  
Agrohousing	  ApS,	  skal	  være	  skriftligt	  bekræftet	  af	  
Agrohousing	  ApS,	  for	  at	  en	  bindende	  aftale	  om	  leverance	  er	  
indgået.	  	  
Som	  vilkår	  for	  endelig	  godkendelse	  af	  ordre	  	  forbeholder	  
Agrohousing	  ApS	  ret	  til	  at	  kræve,	  at	  køber	  stiller	  
anfordringsgaranti	  fra	  købers	  pengeinstitut,	  alternativt	  fuld	  
forudbetaling	  for	  leverancen.	  Køber	  er	  forpligtet	  til	  straks	  
ved	  modtagelse	  af	  ordrebekræftelse/	  
tegninger	  at	  godkende	  disse.	  Såfremt	  der	  fremkommer	  
ændringer	  senere	  end	  8	  dage	  herefter,	  forbeholder	  sælger	  
sig	  ret	  til	  omkostningsdækning	  herfor.	  
	  
3.	  Betaling	  	  
Fuld	  forudbetaling	  før	  leverance,	  hvis	  ikke	  andet	  er	  aftalt.	  
	  
4.	  Priser	  
Ved	  salg	  inden	  for	  Danmarks	  grænser	  er	  alle	  priser	  ekskl.	  
moms.	  
	  
5.	  Levering	  	  
Alle	  priser	  er	  ab	  fabrik,	  hvis	  ikke	  andet	  er	  skriftligt	  aftalt.	  Ved	  
salg	  uden	  for	  Danmarks	  grænser,	  fraskriver	  vi	  os	  alle	  
omkostninger	  i	  forbindelse	  med	  fragt,	  forsikring,	  spedition	  
og	  fortoldning	  osv.	  
	  
6.	  Leveringstid	  –	  forsinkelse	  	  	  
Som	  almindelige	  leveringsbetingelser	  i	  NL	  92.	  Dagbøder	  o.l.	  
kan	  ikke	  gøres	  gældende	  uden	  efter	  aftale.	  
	  
7.	  Ejendomsforhold	  	  	  
Enhver	  leverance	  forbliver	  Agrohousing	  ApS’s	  ejendom,	  
indtil	  den	  fulde	  købesum	  er	  erlagt.	  
	  
8.	  Force	  majeure	  
Strejke,	  lockout,	  driftsforstyrrelser,	  forsinket	  levering	  fra	  
underleverandører	  og	  lign.,	  forlænger	  leveringstiden	  
tilsvarende.	  	  
Ligeledes	  ved	  krig,	  oprør	  og	  lignende	  tilstande,	  som	  
vanskeliggør	  fremskaffelsen	  af	  materialer,	  konfiskation	  eller	  
rekvisition	  fra	  myndighedernes	  side.	  
	  
9.	  Montage	  	  
Montage	  er	  ikke	  inkluderet	  i	  Agrohousing	  ApS’s	  tilbud.	  
Montagevejledningen	  fra	  Agrohousing	  ApS	  skal	  	  til	  enhver	  
tid	  følges.	  I	  modsat	  fald	  fraskriver	  køber	  sig	  muligheden	  for	  
at	  reklamere	  over	  produktet	  og	  Agrohousing	  ApS’s	  
produktansvar.	  
	  
10.	  Mangelansvar	  	  
Såfremt	  køber	  påberåber	  sig	  en	  fejl	  eller	  mangel,	  som	  sælger	  
har	  ansvaret	  for,	  har	  sælger	  ret	  til	  at	  afhjælpe	  denne	  fejl	  	  
eller	  mangel	  ved	  at	  foretage	  udbedring	  eller	  omlevering,	  

forudsat	  at	  dette	  kan	  ske	  inden	  rimelig	  tid	  efter,	  at	  fejlen	  
eller	  manglen	  er	  påberåbt	  over	  for	  sælger.	  	  
	  
Køber	  er	  forpligtet	  til	  i	  rimeligt	  omfang	  at	  tåle	  den	  
forstyrrelse	  af	  driften,	  som	  ombytningen	  giver	  anledning	  	  til.	  	  
	  
Sælgers	  erstatningsansvar	  i	  anledning	  af	  mangler	  og/eller	  
forsinkelser	  vil	  maksimalt	  kunne	  udgøre	  et	  beløb	  
modsvarende	  købesummen	  ekskl.	  moms.	  	  
	  
Driftstab,	  tidstab,	  avancetab	  og	  andet	  indirekte	  tab	  erstattes	  
ikke.	  	  
	  
Såfremt	  der	  er	  fundet	  udbedringer	  eller	  omlevering	  sted,	  
kan	  køber	  ikke	  fremsætte	  krav	  mod	  sælgeren	  vedrørende	  
erstatning,	  forholdsmæssigt	  afslag	  eller	  lignede.	  
	  
11.	  Produktansvar	  
Sælger	  er	  kun	  ansvarlig	  for	  tingskader,	  såfremt	  det	  
godtgøres,	  at	  skaden	  skyldes	  fejl	  eller	  forsømmelser	  hos	  
sælger.	  
	  
Sælger	  kan	  ikke	  i	  relation	  til	  en	  enkelt	  leverance	  mødes	  med	  
et	  erstatningskrav	  vedrørende	  produktansvar,	  der	  overstiger	  
fakturasummen	  for	  de	  leverancer,	  kravet	  vedrører	  ekskl.	  
moms.	  	  
	  
Driftstab,	  tidstab,	  avancetab	  og	  andet	  indirekte	  tab	  erstattes	  
ikke.	  
	  
Såfremt	  sælger	  måtte	  blive	  pålagt	  produktansvar	  over	  for	  
tredjemand	  for	  direkte	  eller	  indirekte	  tab,	  som	  denne	  har	  
lidt	  ved	  en	  skadevoldende	  hændelse,	  er	  køber	  forpligtet	  til	  
at	  holde	  sælger	  skadesløs	  for	  ethvert	  beløb,	  	  sælger	  i	  den	  
forbindelse	  har	  måttet	  udrede.	  Køber	  er	  forpligtet	  til	  at	  lade	  
sig	  sagsøge	  ved	  den	  domstol,	  som	  måtte	  behandle	  
erstatningskravet	  rejst	  af	  tredjemand	  modsælger	  på	  
grundlag	  af	  en	  skade,	  som	  tredjemand	  påstår,	  er	  forårsaget	  
af	  leverancen.	  
	  
12.	  Miljøforhold	  	  
Sælger	  påtager	  sig	  intet	  ansvar	  for	  miljøforhold	  i	  relation	  til	  
de	  købte	  produkter.	  Køber	  bærer	  således	  selv	  den	  fulde	  
risiko	  for,	  at	  den	  brug,	  som	  køber	  gør	  af	  produkterne,	  	  ligger	  
inden	  for	  rammerne	  af	  generelle	  miljøforskrifter	  og	  de	  
specifikke	  forskrifter,	  som	  købers	  virksomhed/produktion	  
måtte	  være	  underlagt.	  
	  
13.	  Tvister	  –	  lovvalg	  
Tvistigheder	  i	  anledning	  af	  aftalen	  og	  alt,	  som	  har	  
sammenhæng	  hermed,	  kan	  ikke	  underkastes	  domstolenes	  
prøvelse,	  men	  skal	  afgøres	  ved	  voldgift	  i	  overensstemmelse	  
med	  de	  lovregler	  om	  voldgift,	  der	  er	  gældende	  i	  sælgerens	  
land.	  
	  
14.	  Reklamation	  
Køber	  skal	  straks	  ved	  modtagelse	  undersøge	  varen	  for	  
skader	  og	  kontrollere	  mængde.	  Ved	  reklamation	  skal	  denne	  
ske	  straks	  ved	  modtagelsen	  eller	  straks	  ved	  konstatering	  og	  
da	  altid	  skriftligt.	  


