
NCH:S ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR VAROR  

1. TILLÄMPNING AV VILLKOREN 

1.1 Inget avtal kommer att upprättas förrän kundens beställning har behandlats av NCH 
1.2 Dessa villkor har företräde framför kundens standardvillkor (i förekommande fall). 
1.3 Prisuppgift från leverantören gäller i 30 dagar från uppgiftsdatum, under förutsättning att den dessförinnan inte har återkallats av leverantören. 

2.  VARULEVERANS 

2 1 Leverantören kommer att leverera varorna till den adress som anges i avtalet eller i enlighet med vad som i övrigt skriftligen har avtalats mellan parterna. 
2.2 Äganderätten till varorna övergår inte till kunden förrän leverantören har erhållit all betalning för dessa, men risken övergår vid leveranstillfället. 

3. KUNDENS ÅTAGANDEN 

3.1 Kunden åtar sig att (på egen bekostnad): 

(a) följa leverantörens instruktioner gällande varorna som återfinns på etiketter samt i tekniska specifikationer och säkerhetsdatablad, 
(b) ta ansvar för att förbereda och underhålla lokaler avsedda för leverans och mottagning av varorna, samt 
(c) inte sälja varorna vidare. 

4. AVGIFTER OCH BETALNING 

4.1 Kunden ska betala samtliga avgifter för varorna såsom framgår av avtalet. 
4.2 Kunden ska till fullo betala varje faktura från leverantören i avräknade medel inom 30 dagar från fakturadatum. 
4.3 Samtliga uppgivna belopp gäller exkl. moms och/eller varje annan gällande skatt eller uttaxering som i övrigt kan påföras, såvida inte annat har angetts. 
4.4 Betalningstiden är av yttersta vikt. 
4.5 Om kunden inte betalar leverantören på förfallodagen, kan den senare komma att debitera ränta på beloppet fr.o.m. förfallodagen med en årlig ränta på 8 % som ökar med varje 

dag. 
4.6 Leverantören kan kvitta kundens skuld till leverantören mot dennes eventuella skuld till kunden. 

5. DEFEKTER 

5.1 Varor som inte godkänts av kunden på grund av att de inte överensstämmer med avtalet, måste avvisas skriftligen till leverantörens säte eller 
C'editcontrolukanch com inom 7 dagar från leverans. 

5.2 Inga anspråk som gäller bristande leverans, skada eller förlust godtas såvida inte leverantören har fått skriftligt meddelande om sådan brist, skada eller förlust: 

(a) inom 7 dagar efter att ha fått varorna i händelse av skada eller bristande leverans 
(b) Inom 7 dagar efter leverantörens fakturadatum i händelse av förlust. 

5.3 Under inga omständigheter får skadade varor returneras till leverantören innan en skriftlig begäran har lämnats. 
5.4 Leverantören ansvarar inte för skada som beror på olyckshändelse, normalt slitage, ovarsam behandling, otillåtna ändringar, felaktig hantering, felaktig användning, felaktig drift 

eller brist eller annat fel som kan tillskrivas en person annan än leverantören. 

6.  ANSVARSBEGRÄNSNING 

6.1 Leverantören ansvarar inte för utebliven vinst, uteblivna affärer, förlorad goodwill och/eller liknande förlust, uteblivna förväntade besparingar, förlust av varor, förlorade 
avtal eller annan särskild, indirekt eller följdskada eller rent ekonomisk förlust, kostnader, skadestånd, avgifter eller utgifter. 

6.2 Leverantörens sammanlagda ansvarsåtagande ska vara begränsat till det pris som betalats för varorna. 
6.3 Leverantören och kunden ska, i den utsträckning lagen tillåter, följa avtalsvillkoren. 
6.4 Leverantören ansvarar inte för några som helst lagstadgade garantier, villkor eller andra bestämmelser. 
6.5 Om leverantören till följd av någon av kundens åtgärder eller försummelser förhindras att fullgöra något åtagande, ska denne inte vara ansvarig för några kostnader, avgifter 

eller förluster som kunden ådragit sig som uppkommit direkt eller indirekt. Kunden ansvarar själv för alla kostnader som uppkommit genom dennes hinder och de avgifter som 
avses i villkor 4.1 ska fortfarande erläggas. 

7.  DATASKYDD 

Personuppgifter samlas in och bearbetas av och för leverantörens räkning i samband med dennes varor och tjänster. Bearbetningen kan komma att äga rum utanför det 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Kundens namn, adress och betalningshistorik kan komma att lämnas till en kreditupplysningsorganisation. 

8. SKYDD AV SEKRETESSBELAGD INFORMATION  

Var och en av parterna ("den mottagande parten") åtar sig att behandla den andra partens ("den tillhandahållande parten") sekretessbelagda information konfidentiellt. 
Den mottagande parten får bara använda den tillhandahållande partens sekretessbelagda information med för avtalsrelaterade syften. Den mottagande parten ska underrätta 
sina tjänstemän, anställda och företrädare om sina skyldigheter enligt bestämmelserna i denna punkt 8 och ska se till att de fullgör dessa skyldigheter. 

9.  UPPSÄGNING 

9.1 Endera parten kan säga upp avtalet genom meddelande med skäligt varsel om den andra parten underlåter att betala belopp som har förfallit till betalning. 
9.2 Om avtalet sägs upp av någon anledning: 

(a) ska kunden omedelbart till leverantören betala samtliga utestående och obetalda fakturor samt ränta. När det gäller levererade varor som ännu inte har fakturerats, kan 
leverantören skicka en faktura som ska förfalla till betalning vid mottagandet, och 

(b) kunden ska, på egen bekostnad, returnera alla leverantörens varor i enlighet med dennes instruktioner. 

9.3 Vid uppsägning av avtalet (oavsett på vilket sätt) ska villkor 4, 5, 7, 8, 9 och 10.3 fortsätta att gälla med full verkan. 
9.4 Ingen av parterna får förlita sig på sin egen underlåtenhet att säga upp avtalet. 

10.  ALLMÄNT 

10.1  Avtalet och alla dokument som hänvisas till däri, utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter varje tidigare arrangemang, uppgörelse eller avtal mellan 
dem rörande innehållet i överenskommelsen och ingen ändring är giltig såvida inte den görs skriftligen och har undertecknats av båda parter. 

10.2  Om någon bestämmelse i avtalet (eller del av bestämmelse) av någon domstol eller annan behörig myndighet befinns vara ogiltig, olaglig och ogenomförbar, ska den 
bestämmelsen eller del av bestämmelsen, i den mån så krävs, anses inte utgöra del av avtalet och giltigheten och genomförbarheten för övriga bestämmelser i avtalet ska 
inte påverkas. 

10.3  Detta avtal ska styras av lagen i England och Wales och domstolarna där ska ha uteslutande behörighet. 


