
NCH GENERELLE BETINGELSER FOR VARESALG 
 
 
1.  ANVENDELSE AF BETINGELSER  
 
1.1  Der udarbejdes ingen kontrakt, før kundens ordre er blevet behandlet af NCH. 
1.2 Disse betingelser tilsidesætter kundens eventuelle standardbetingelser. 
1.3 Ethvert tilbud fra leverandøren er gyldigt i 30 dage fra den påførte dato, forudsat leverandøren ikke på et tidligere tidspunkt trækker det tilbage. 
 
2.  VARELEVERING  
 
2.1 Leverandøren leverer varerne til den i kontrakten angivne adresse eller som på anden måde aftalt skriftligt mellem parterne. 
2.2 Varerne forbliver leverandørens ejendom, indtil kunden har betalt samtlige beløb vedrørende varerne, men risikoen overgår ved leveringstidspunktet. 
 
3.  KUNDENS FORPLIGTELSER  
 
3.1 Kunden (for egen regning): 
 

(a)  skal følge leverandørens anvisninger for produktet som angivet på produktetiketter, i tekniske specifikationer og på materialesikkerhedsdatablade; 
(b)  bærer ansvaret for at forberede og opretholde relevante forudsætninger for levering og modtagelse af varerne; og 
(c)  må ikke videresælge varerne. 
 

4.  TAKSTER OG BETALING  
 
4.1 Kunden betaler taksterne for varerne som beskrevet i kontrakten. 
4.2 Kunden betaler i disponible midler det fulde beløb påført hver enkelt faktura fremsendt af leverandøren inden for 30 dage fra fakturaens udstedelse. 
4.3 Alle anførte beløb er eksklusive moms og/eller andre gældende skatter eller udskrivninger, som tillige vil blive opkrævet, medmindre andet er anført. 
4.4 Betalingsfristen er afgørende. 
4.5 Hvis kunden undlader at betale inden for betalingsfristen, kan leverandøren tillægge renter på årligt 8% af beløbet fra datoen for betalingsfristen, som tilskrives dagligt. 
4.6 Leverandøren kan modregne ethvert skyldigt beløb fra kunden til leverandøren i ethvert skyldigt beløb fra leverandøren til kunden. 
 
5.  FEJL OG MANGLER  
 
5.1 Varer afvist af kunden med den begrundelse, at de ikke lever op til kontrakten, skal afvises skriftligt til leverandørens hjemsted eller til Creditcontroluk@nch.com inden for 7 dage 

fra leveringen. 
5.2 Der kan ikke fremsættes nogen form for krav angående manko, skade eller tab, medmindre leverandøren underrettes skriftligt om sådan manko, skade eller tab: 
 

(a)  inden for 7 dage fra varemodtagelsen i tilfælde af skade og/eller manko 
(b)  inden for 7 dage fra leverandørens fakturadato i tilfælde af tab. 
 

5.3 Skadede varer skal under ingen omstændigheder sendes retur til leverandøren førend en skriftlig anmodning om sådan returnering er fremsendt. 
5.4 Leverandøren kan ikke drages til ansvar for nogen fejl og mangler, der skyldes uheld, almindeligt slid, skødesløs anvendelse, manipulation, betjeningsfejl, misbrug, 

uregelmæssig drift eller uhensigtsmæssig mangel eller anden mislighold af enhver anden person end leverandøren. 
 
6.  ANSVARSBEGRÆNSNING  
 
6.1 Leverandøren kan ikke drages til ansvar for nogen form for driftstab, ordretab, formindskelse af goodwill og/eller lignende tab, tab af forventede besparelser, varetab, aftaletab, 

mistet brug eller anden form for særligt, indirekte, resulterende eller rent økonomisk tab, omkostninger, erstatninger, gebyrer eller udgifter. 
6.2 Leverandørens samlede erstatningsansvar er begrænset til prisen betalt for varerne. 
6.3 I den grad, det er tilladt inden for lovens rammer, skal leverandøren og kunden leve op til betingelserne som beskrevet i kontrakten. 
6.4 Leverandøren kan ikke drages til ansvar for alle garantier, betingelser og andre vilkår som følger af lovgivningen. 
6.5 Hvis leverandøren af kunden hindres i at opfylde kontrakten gennem enhver handling eller undladelse fra kundens side, kan leverandøren ikke holdes til ansvar for 

omkostninger, gebyrer eller tab, som kunden skulle lide eller pådrage sig som et direkte eller indirekte resultat heraf. Kunden bærer ansvaret for alle omkostninger pådraget 
gennem denne hindring, og taksterne som beskrevet under 4.1 forfalder fortsat til betaling. 

 
7.  DATABESKYTTELSE  

 
Persondata indsamles og behandles af og på vegne af leverandøren i forbindelse med leverandørens varer og services. Denne databehandling kan finde sted uden for det 
Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 
 
Kundens navn, adresse og betalingshistorik kan videresendes til et kreditoplysningsbureau. 

 
8.  BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER  

 
Enhver part (modtageren) skal holde den anden parts (afsenderens) oplysninger fortrolige. Modtageren må udelukkende anvende de fortrolige oplysninger fra afsenderen til 
opfyldelsen af kontraktens formål. Modtageren skal informere sine funktionærer, medarbejdere og bureauer om modtagerens forpligtelser under bestemmelserne i denne 
paragraf 8 og tilsikre, at de lever op til forpligtelserne. 

 
9.  OPHÆVELSE 
 
9.1 Begge parter kan ophæve kontrakten med rimeligt varsel til den anden part, hvis den anden part undlader at betale ethvert skyldigt beløb. 
9.2 Ved kontraktens ophævelse, uanset grund, skal kunden: 
 

(a)  straks betale leverandøren alle udestående ubetalte fakturaer og renter. Med hensyn til leverede varer, for hvilke en faktura endnu ikke er blevet fremsendt, kan 
leverandøren fremsende en faktura, som forfalder til betaling straks efter modtagelse; og 

(b)  for egen regning returnere alle leverandørens varer i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. 
 

9.3 Ved kontraktens ophævelse (uanset grund) har paragrafferne 4, 5, 7, 8, 9 og 10.3 fortsat fuld gyldighed. 
9.4 Ingen af parterne kan ophæve kontrakten på grund af eget mislighold. 
 
10.  GENERELLE  BESTEMMELSER  
 
10.1 Kontrakten og alle dokumenter, som den henviser til, udgør den fulde aftale mellem parterne og erstatter enhver tidligere ordning, forståelse eller aftale mellem dem i forbindelse 

med kontraktens genstand, og ingen undtagelse vil være gældende, medmindre den er skriftlig og underskrevet af begge parter. 
10.2 Hvis en bestemmelse i kontrakten (eller en del af en bestemmelse) findes ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve af en domstol eller en anden juridisk kompetent myndighed, 

bortfalder denne bestemmelse eller delbestemmelse i det nødvendige omfang som del af kontrakten, uden at gyldigheden og håndhævelsen af kontraktens andre bestemmelser 
påvirkes. 

10.3 Denne kontrakt er underlagt lovgivningen i England og Wales, og domstolene her har enekompetence. 


