
 

NCH GENERELLE BETINGELSER FOR ALG AV VARER  
 
1 BETINGELSENES ANVENDELSE 

 
 1,1       Ingen kontrakt er inngått før Kundens ordre er behandlet av NCH. 

1.2       Disse betingelsene skal  gå foran Kundens standard vilkår og betingelser (hvis noen). 
1.3      Tilbud gitt av leverandør er gyldig for en periode på 30 dager regnet fra dagen tilbudet er gitt, forutsatt at leverandør ikke har trukket tilbudet.  
 
2 LEVERING AV VARER 
 

2.1 Leverandøren vil levere varene til den adressen som er spesifisert i Kontrakten, eller annen adresse som er skriftlig avtalt mellom partene. 
2.2 Varene forblir Leverandørens eiendom inntil Leverandøren har mottatt fullt oppgjør for varene fra Kunden. Risikoen for varene går likevel over til Kunden påleveringstidspunktet 

 
3 KUNDENS FORPLIKTELSER 
 

3.1 Kunden skal (for egen bekostning): 
a) følge leverandørens instruksjoner relatert til varene som fremkommer på produktetiketter, tekniske datablad og HMS-datablad; 
b) være ansvarlig for å gjøre klar og vedlikeholde de aktuelle lokalene for levering og mottak an varene; og 
c) ikke videreselge varene. 
 

4 KOSTNADER OG BETALING 
 

4.1 Kunden skal for varene betale kostandene slik fastsatt i kontrakten. 
4.2 Betalingsfrist for hver faktura fra leverandøren er 30 dager fra fakturadato. 
4.3 Alle beløp er eksklusive mva. og/eller eventuell andre skatter og avgifter. Mva. og eventuelle andre skatter og avgifter kommer i tillegg med mindre annet er spesifisert. 
4.4 Betalingsfristen er et vesentlig kontraktsvilkår. 
4.5 Ved betaling etter forfall løper forsinkelsesrente med 8 % p.a. Forsinkelsesrente påløper på daglig basis. 
4.6 Leverandøren kan motregne ethvert ansvar for kunden ovenfor leverandør mot ethvert ansvar for Leverandør overfor kunden. 

 
5 MANGLER 
 

5.1 Varer som avvises av kunden som ikke kontraktsmessige, må avvises skriftlig til leverandørens registrerte forretningssted eller til [kundeservice emailadresse] innen 7 dager fra 
leveringsdato. 

5.2 Det kan ikke fremsettes krav for manko, skade eller tap med mindre leverandøren har fått skriftlig varsel om slik manko, skade eller tap: 
a) Innen 7 dager fra mottak av varene dersom det foreligger skade eller manko 
b) Innen 7 dager fra leverandørens fakturadato dersom det foreligger tap. 

5.3 Under ingen omstendighet skal skadede varer returneres til leverandøren før det er det er utstedt skriftlig anmodning om slik retur. 
5.4 Leverandøren er uten ansvar for defekt/mangel som skyldes uhell eller ulykke, tydelig slitasje, uaktsom bruk, klussing med, uriktig håndtering, uriktig bruk, uriktig drift eller 

uriktig manko eler annet mislighold begått an enhver annen enn leverandøren. 

6 ANSVARSBEGRENSING 

6.1 Leverandøren er uten ansvar for et hvert fortjenestetap, tap av forretning, forringelse av goodwill og/eller lignende tap, tap av antesiperte besparelser, tap av varer, tap av 
kontrakt, tap av bruk eller noen spesiell, indirekte, konsekvens eller rent økonomisk tap, skader, kostnader eller utgifter.  

6.2 Leverandørens totale ansvar er begrenset til prisen som er betalt for varene.  

6.3 Så langt det overhodet er forenlig med loven, vil leverandøren og kunden holde seg til vilkårene som fremgår av kontrakten.  

6.4 Leverandøren er ikke ansvarlig for garantier, betingelser og øvrige vilkår som følger av lov.  

6.5  Dersom leverandørens ytelser forhindres på grunn av handling eller unnlatelse fra kundens side, er leverandøren uten ansvar for noen direkte eller indirekte kostnader, utgifter 
eller tap mv som kunden påføres eller pådras. Kunden er  ansvarlig for enhver kostnad mv. som oppstår som følge av kundens handling eller unnlatelser, og kostnadene mv 
nevnt i pkt. 4.1 skal fortsatt betales. 

 

7 DATA BESKYTTELSE 
 
Personlig data vil bli innsamlet og behandlet av og på vegne av leverandøren i forbindelse med leverandørens varer og tjenester. Behandlingen kan finne sted utenfor EU/EØS 
området. 
Kundens navn, adresse og betalingshistorikk kan bli sendt til l et kredittopplysningsbyrå. 

 

8 BESKYTTELSE AV KONFIDENSIELL INFORMASJON 
 

Hver part (”Mottagende Part”) skal behandle konfidensiell informasjon om den annen Part (”Leverende Part”) konfidensiell. Mottagende Part skal kun bruke konfidensiell 
informasjon om Leverende Part til kontraktens formål.  Mottagende Part skal informere dets ledelse, ansatte og agenter om mottagende parts forpliktelser etter dette pkt.8,, og 
sikre at disse oppfyller disse forpliktelsene. 
 

9 OPPHØR 
 

9.1 En part kan terminere denne Kontrakten ved å gi den annen part 7 dagers varsel, dersom den annen part ikke betaler beløp som har forfalt til betaling. 
9.2 Ved opphør av Kontrakten, for hvilken som helst grunn: 

a) skal kunden straks betale leverandør alle utestående ikke betalte fakturaer inklusive forsinkelsesrenter.  
b) varer som er levert men ennå ikke fakturert, skal kunden enten betale i henhold til faktura som leverandøren utsteder, eller for egen regning returnere  i henhold til 

leverandørens instruks. 
9.3 Ved opphør av Kontrakten (uavhengig av grunn) skal punktene 4,5,7,8 og 10 fortsatt bestå, og fortsette i full styrke og effekt 
9.4 Ingen av partene kan bruke eget mislighold for å terminere Kontrakten 

 
 

10 GENERELT 
 

10.1 Kontrakten og dokumenter som Kontrakten viser til, danner hele avtalen mellom partene, og går foran enhver tidligere ordning, forståelse  eller avtale mellom partene relatert til 
forholdet som denne kontrakten gjelder. Ingen endring er gyldig med mindre den er nedfelt skriftlig og signert av begge parter. 

10.2 Dersom en domstol eller annen kompetent juridisk myndighet finner at en bestemmelse i Kontrakten (eller del av noen bestemmelse i Kontrakten) er ugyldig, ulovlig eller ikke 
gjennomførbar, skal bestemmelsen eller delene av bestemmelsen i den utstrekning det er påkrevd, bli ansett å ikke være del av Kontrakten. Gyldigheten og 
gjennomførbarheten av de øvrige bestemmelsene i Kontrakten skal ikke berøres av dette. 

10.3 Denne Kontrakt skal være underlagt norsk rett, og norske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon.  
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