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S A L G S-  O G 

 
L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R 

 
for leverancer fra  
 
  SENSOFORM 
  v/Thorkild Christensen 
  Hobrovej 42 
  9000 Aalborg 
  Cvr. nr. 13 18 22 05  
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for enhver leverance og ethvert salg fra SENSOFORM, medmindre andet 
følger af ufravigelige lovbestemmelser, eller andet er aftalt mellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for evt. 
modstridende eller uoverensstemmende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder forud for købers evt. almindelige betingel-
ser. 
 
1. Tilbud og ordrebekræftelse: 

Ethvert tilbud fra SENSOFORM bortfalder efter 14 dage, medmindre anden frist er angivet i selve tilbuddet. Endelig aftale om leve-
rance eller udførelse af arbejde er indgået ved købers underskrift af det fremsatte tilbud, der ved underskrift udgør SENSOFORMS 
ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for os. Kundens underskrift skal foreligge inden tilbuddet bortfalder, og 
underskrift der fremkommer efter dette tidspunkt er ikke bindende for SENSOFORM, medmindre dette aftales særskilt. Der frem-
sendes ikke særskilt ordrebekræftelse. 
 
Kataloger, brochurer, prislister m.v. samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt, bør indhentes før varens 
brug. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er i øvrigt kun bindende for os, når disse oplysninger udtrykkeligt er anført i til-
buddet. 
 
Eventuelle tegninger samt illustrationer eller lignende er vejledende, og SENSOFORM kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl 
eller fejlfortolkninger i dette materiale, medmindre materialet eller tegninger er baseret på tegninger/opmålinger foretaget af 
SENSOFORM.  
 
SENSOFORM har ikke noget ansvar for evt. fejl og oplysninger i udleveret skriftligt materiale og produkter, i det omfang materialet 
er udarbejdet af andre end SENSOFORM, eksempelvis leverandører. Dette gælder enhver form for slagsmateriale, beskrivelser bru-
gervejledninger m.v.  
 
2. Priser: 

Alt salg sker til priser, som er gældende på leveringsdagen, medmindre andet er skriftligt aftalt. Priserne gælder ab SENSOFORM, 
medmindre andet er aftalt. Alle priser er opgivet ekskl. moms, medmindre andet fremgår. Udleverede prislister er uforpligtende og 
kan til enhver tid ændres uden varsel. 
 
Der tages forbehold for prisforhøjelser fra vore leverandører. Evt. opgivne fragtrater er uforbindende. Ændringer i fragtrater og of-
fentlig afgift af enhver art, som indtræffer efter vor ordrebekræftelse, må bæres af køber. 
 
Såfremt priserne er baseret på udenlandsk valuta, er det kurserne på tilbudsdagen, der er gældende. Evt. ændringer i valutakurser-
ne, som indtræder inden købers betaling har fået valør, jf. nedenfor under afsnit 4, er for købers regning. 
 
3. Levering: 

Den i tilbuddet anførte leveringstermin og betalingstermin er bindende, medmindre andet efterfølgende skriftligt er aftalt. 
 
Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted efter SENSOFORM’s anvisning. I tilfælde, hvor levering af aftalt, er levering op til 1 
uge før eller 1 uge efter det angivne leveringstidspunkt i enhver henseende at anse for rettidig levering. 
 
SENSOFORM er berettiget til at udskyde levering i tilfælde af force majeure. 
 
Risikoen for varen er overgået til køber, når varerne (ab lager) er læsset på det valgte transportmiddel, eller når varerne (franko le-
vering) under aflæsning har passeret vognen eller transportmidlets kant under aflæsning. 
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4. Betaling: 

Når intet andet udtrykkeligt er anført i vor ordrebekræftelse eller faktura, sker betaling i henhold til vore til enhver tid gældende 
almindelige salgsbetingelser, hvor der betales aconto 25 % af den samlede levering ved afgivelse af ordre, og de resterende 75 % be-
tales ved levering. SENSOFORM igangsætter først ordren når indbetalingen er registreret hos SENSOFORM.  
 
Såfremt aconto beløbet på 25 % ikke er indbetalt rettidigt, jf. punkt 1., forbeholder SENSOFORM sig den fulde ret til, at udskyde 
den endelige leveringstermin, idet tilbuddet er afgivet underforudsætninger om, at ordren igangsættes pr. en given dato.  
 
Købesummen forfalder til betaling regnet fra det aftalte leveringstidspunkt, hvis købers forhold måtte medføre, at levering til eller 
modtagelse hos køber ikke kan ske som aftalt. 
 
Ved betaling efter forfaldsdagen beregnes renter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms. Såfremt der ikke er aftalt anden rente-
sats, beregnes renten med pt. 2 % pr. måned af den til enhver tid skyldige rentebærende saldo inkl. evt. tidligere tilskrevne renter. 
Tilskrevne renter forfalder til betaling omgående, og enhver betaling afskrives først på tilskrevne renter og først på de tidligst til-
skrevne renter. Afskrivning på selve gælden sker først, når alle skyldige renter og eventuelle pålagte gebyrer er betalt.  
 
Ved evt. inddrivelse ved retlig inkasso, er SENSOFORM berettiget til at opkræve inkassoomkostninger udover, hvad fremgår af be-
kendtgørelse 601 af 12.7.2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger.  
 
5. Ansvarsbegrænsning: 

Hvis der efter udfærdigelse af ordrebekræftelse indtræffer omstændigheder af nogen art, der forhindrer rettidig eller resulterer i 
mangelfuld levering, og som ikke specifikt skyldes SENSOFORM’s forsømmelse eller undladelse, herunder force majeure jf. afsnit 
11, fritages SENSOFORM for ansvar for kontraktens opfyldelse. 
 
Ved mangler, som skyldes fejl eller forsømmelser hos SENSOFORM, ydes erstatning efter dansk rets almindelige regler. Indirekte 
tab: driftstab, tabt avance, dagbøder og lignende erstattes ikke. 
 
6. Annullering og ændring af ordre: 

Købers annullering og ændring af ordre kræver SENSOFORM’s skriftlige accept. SENSOFORM forbeholder sig ret til at kræve 
fuld betaling, som var aftalen opfyldt. SENSOFORM er berettiget til at kræve betaling i forbindelse med eventuelle foretagne æn-
dringer. 
 
SENSOFORM forbeholder sig retten til at bekendtgøre eventuelle ændringer af en produktion/ ordre. 
 
7. Returvarer: 

Vareleverancer kan kun returneres, såfremt der foreligger en skriftlig aftale med SENSOFORM herom. SENSOFORM modtager 
IKKE specielproducerede varer retur. 
 
Returnering af varer (efter skriftlig aftale) vil blive krediteret med fradrag af 50 % af salgspris ekskl. moms ved franko-levering til 
vort lager eller andet af os anvist sted.  
 
8. Garanti: 

SENSOFORM yder ikke selvstændig garanti på egentlige vareleverancer, der således alene vil blive leveret med den garanti, som 
producenten måtte have afgivet. Køber kan derfor ikke over for SENSOFORM rejse noget krav i henhold til garantierklæring, som 
SENSOFORM ikke i samme udstrækning vil være i stand til at gennemføre og få fyldestgjort hos producenten. 
 
Enhver garanti er kun gældende, såfremt der er sket rettidig betaling og garantierklæringens betingelser i øvrigt er opfyldt. 
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9. Mangler: 

Køber må straks ved modtagelse og inden ibrugtagning eller bearbejdning af materialer, herunder enhver form for montage, gen-
nemgå disse med henblik på kontrol for evt. mangler. SENSOFORM hæfter ikke for følgeomkostninger, herunder til ny montage, 
når eventuelle mangler kunne konstateres før påbegyndelse af montage. Reklamationer over mangler (også mængdeafvigelser), der 
er eller burde have været konstateret ved en sådan kontrol, må fremsættes straks og absolut senest 8 dage efter varens levering. 
Mangels indsigelser, der gøres gældende efter denne frist fortabes. 
  
Såfremt det konstateres, at der er mangler, for hvilke SENSOFORM hæfter, og som ikke kan anses for uvæsentlige, er køber beretti-
get til at hæve købsaftalen for den pågældende leverance, medmindre SENSOFORM foretager omlevering uden ugrundet ophold. 
Hæves købet på grund af mangler, er køber pligtig at stille de leverede varer til rådighed for SENSOFORM i samme stand, som de 
var ved leveringen.  
 
Reklamationer eller delvis udebleven levering berettiger ikke kunden til at tilbageholde restkøbesummen, medmindre andet skrift-
lig aftales.  
 
Er der tale om en for lille leverance, er SENSOFORM forpligtet til at foretage efterlevering på normale salgs- og leveringsbetingel-
ser, herunder uændret pris. SENSOFORM påtager sig ikke noget erstatningsansvar på grund af sådanne mere eller mindre leveran-
cer. 
 
10. Ansvar for produktansvar: 

Som sælgere er SENSOFORM kun ansvarlige for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden 
skyldes en fejl begået af SENSOFORM, der dog aldrig kan hæfte for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jf. afsnit 5. 
 
11. Force Majeure: 

SENSOFORM er ansvarsfri for mangler eller forsinket opfyldelse af aftaler som følge af force majeure, blandt andet men ikke be-
grænset til krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb på offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lock-
out, eksport og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brænd-
sel, drivkraft, terror, transportulykker, vejrlig forhold eller nogen anden årsag, som ligger udenfor SENSOFORM’s kontrol, og som 
er egnet til at forsinke levering af det solgte.  
 
12. Tvister: 

Enhver tvistighed mellem parterne afgøres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, ved de almindelige domstole ved den Byret el-
ler Landsret, hvor SENSOFORM til enhver tid måtte have værneting og ved anvendelse af dansk ret, uanset hvor køber bor, ophol-
der sig eller driver virksomhed. CISG og Danske International Privatretsregler finder ikke anvendelse.  


