
 

NCH'S ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER - VARESALG  
 
 

1. BETINGELSERNES ANVENDELSE 
 

1.1 Ingen kontrakt v il ikke kunne anses f or indgået, f ør kundens ("Kunden") ordre er blev et behandlet af  NCH ("Lev erandøren"). 
1.2 Disse betingelser ("Betingelserne") tilsidesætter Kundens ev entuelle standardbetingelser. 
1.3 Disse Betingelser finder anvendelse på varesalg i henhold til den kontrakt, som måtte blive indgået mellem Leverandøren og Kunden ("Kontrakten") og skal anses for at v ære 

en integreret del af  Kontrakten. 
1.4 Et pristilbud af giv et af  Lev erandøren er gældende 30 dage f ra datering, medmindre det inden da trækkes tilbage af  Lev erandøren. 

 

2. LEVERING AF VARER 
2.1 Lev erandøren lev erer v arerne til den adresse, der er angiv et i Kontrakten, medmindre andet er af talt skrif tligt mellem parterne.  
2.2 Ejerskabet til v arerne ov ergår ikke til Kunden, f ør Lev erandøren har modtaget alle sky ldige beløb f or v arerne, hv orimod risikoen ov ergår pr. lev eringstidspunktet. 

 
3. KUNDENS FORPLIGTELSER 

 
3.1 Kunden f orpligter sig til (f or egen regning): 

 
(a) at f ølge Leverandørens instrukser vedrørende varerne som anført på produktlabels, i tekniske specifikationer og i papirer med v æsentlige sikkerhedsoply sninger, 
(b) at v ære ansv arlig f or at f orberede og v edligeholde de relev ante lokaler til lev ering og opbev aring af  v arerne; og til 
(c) ikke at v ideresælge v arerne. 

 
4. PRISER OG BETALING 

 
4.1 Kunden betaler de gældende priser f or v arerne som anf ørt i Kontrakten. 
4.2 Hv er f aktura, som Lev erandøren f remsender til Kunden, betales af  Kunden f uldt ud og med godkendte betalingsmidler inden f or 30 dage f ra f akturadatoen. 
4.3 Alle angiv ne beløb er ekskl. moms og/eller andre gældende skatter og af gif ter, der v il bliv e opkræv et ov eni, medmindre andet er angiv et. 
4.4 Betalingstidspunktet er af  af gørende bety dning. 
4.5 Hv is Kunden undlader at betale Leverandøren på forfaldstidspunktet, kan Leverandøren opkræve renter af beløbet fra forfaldstidspunktet med en årlig rentesats på 8%, der 

tilskriv es dagligt. 
4.6 Lev erandøren kan modregne ethvert krav Kunden har mod Leverandøren, som udspringer af  Kontrakten, imod krav  Lev erandøren har mod Kunden, som udspringer af  

Kontrakten. 
 

5. MANGLER 
 

5.1 Såf remt Kunden afviser varer med henvisning til, at de ikke er i kontraktmæssig stand, skal sådan afvisning fremsættes skriftligt til Leverandørens hjemstedsadresse eller til 
[INSERT CUSTOMER SERVICE EMAIL ADDRESS] senest 7 dage f ra lev ering. 

5.2 Der kan ikke fremsættes krav om manglende mængde, skade eller tab, medmindre Leverandøren er givet skriftligt meddelelse om sådan manglende mængde, skade eller tab: 
 

(a) senest 7 dage f ra modtagelsen af  v arerrne, f or så v idt angår skade og/eller manglende mængde 
(b) senest 7 dage f ra datoen f or Lev erandørens f aktura, f or så v idt angår tab. 

 
5.3 Beskadigede v arer kan under ingen omstændigheder returneres til Lev erandøren, f ørend der er f remsat skrif tlig anmodning om sådan returnering. 
5.4 Lev erandøren er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes uheld/ulykke, almindelig slitage, hensy nsløs brug, uautoriseret indgreb, f orkert håndteret, f orkert brug, f orkert 

anv endelse eller noget andet, som kan tilskriv es nogen anden person end Lev erandøren. 
 

6. ANSVARSBEGRÆNSNING 
 

6.1 Lev erandøren er ikke ansvarlig for eventuelle driftstab, ordretab, tab af goodwill og/eller lignende tab, tab på forventede besparelser, mistede v arer, mistet af tale, brugstab, 
specielle tab, indirekte tab, tab f orårsaget af  f ølgeskader, rent økonomiske tab, omkostninger, skadeserstatninger, geby rer eller udgif ter. 

6.2 Lev erandørens samlede ansv ar v il v ære begrænset til den pris, der er betalt f or v arerne. 
6.3 I v idest muligt omf ang under ov erholdelse af  gældende lov giv ning v il Lev erandøren og Kunden ef terlev e de i Kontrakten f astsatte bestemmelser.  
6.4 Lev erandøren er kun ansv arlig f or de garantier og lev erer kun v arer på de betingelser og v ilkår, der f remgår af  enten Kontrakten, disse Betingelser eller uf rav igelig 

lov giv ning. 
6.5 Hv is Leverandørens opfyldelse af Kontrakten hindres af nogen handling eller undladelse fra Kundens side, er Leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte 

omkostninger, opkrævninger eller tab, som Kunden påføres. Kunden er ansvarlig for eventuelle omkostninger, der påløber som følge af en sådan hindring, og de i pkt. 4.1 i 
disse Betingelser beskrev ne priser v il f ortsat skulle betales. 
 

7. DATABESKYTTELSE 
 
Persondata vil blive indsamlet og behandlet af og på vegne af Leverandøren i forbindelse med dennes varer og ydelser.  Behandlingen kan foretages uden for det Europæiske 
Økonomiske Samarbejdsområde. 
 
Kundens nav n, adresse og betalingshistorik v il kunne bliv e udlev eret til et kreditoply sningsbureau. 
 

8. BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER 
 
Hv er Part (den "Modtagende Part") skal behandle fortrolige oplysninger fra den anden Part ("den Af giv ende Part") f ortroligt. Den Modtagende Part må kun anv ende den 
Af givende Parts fortrolige oplysninger til brug for Kontrakten. Den Modtagende Part informerer sine ledende medarbejdere, ansatte og agenter om sine f orpligtelser i henhold 
til bestemmelserne i pkt. 8 og sikrer, at de ov erholder f orpligtelserne. 
 

9. OPHØR  
 

9.1 Hv er part kan opsige Kontrakten med rimeligt v arsel, såf remt den anden part undlader at betale et beløb, der er f orf aldent. 
9.2 Ved Kontraktens ophør, uanset årsag, er Kunden f orpligtet til:  

 
(a) straks at betale alle udestående ubetalte fakturaer og rentebeløb til Leverandøren. Såfremt der er leveret varer, for hvilke der endnu ikke er fremsendt en faktura, kan 

Lev erandøren f remsende en f aktura, som v il skulle betales straks ef ter modtagelsen, 
(b) f or egen regning at returnere alle v arer tilhørende Lev erandøren i ov erensstemmelse med Lev erandørens instruktioner.  

 
9.3 Ved Kontraktens ophør (uanset årsag) v il bestemmelserne i pkt. 4, 5, 7, 8, 9 og 10.3 i disse Betingelser f ortsat v ære gældende i f uldt omf ang. 
9.4 Ingen af  parterne kan opsige Kontrakten på grundlag af  egen misligholdelse.  

 
10. GENERELT 

 
10.1 Kontrakten og eventuelle heri nævnte dokumenter udgør den samlede aftale mellem parterne og erstatter eventuelle forudgående ordninger, forståelser eller af taler imellem 

parterne v edrørende Kontraktens genstand, og enhv er ændring til Kontrakten skal af tales skrif tligt og underskriv es af  hv er af  parterne.. 
10.2 Hv is nogen kompetent domstol eller anden myndighed anser en bestemmelse i Kontrakten (eller en del af en bestemmelse) for at være ugy ldig, ulov lig eller uden retskraf t, 

skal den pågældende bestemmelse eller den pågældende del af bestemmelsen i det f ornødne omf ang anses f or ikke at v ære en del af  Kontrakten, og gy ldigheden og 
retskraf ten af  Kontraktens øv rige bestemmelser v il ikke bliv e påv irket heraf . 

10.3 Kontrakten og disse Betingelser v il v ære underlagt lov giv ningen i Danmark, og de danske domstole v il v ære eksklusiv t v ærneting. 


