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Salgs- & leveringsbetingelser 
 

1. ORDREOPTAGELSE 
Salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, 
salg og leverancer, medmindre andet er skriftlig aftalt. 
 
Dansk Natursten A/S tilbud er bindende i 30 dage fra 
tilbuddets datering hvis ikke andet er aftalt. 
 
Oplysninger og specifikationer er kun bindende, såfremt 
disse er indeholdt i tilbuddet eller senere 
aftaledokument. 
 
2.  PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 
Dansk Natursten A/S forbeholder sig ret til regulering af 
tilbudsprisen ved udefra kommet uforudset væsentlig 
ændring af materiale/logistikpris, bunkers, arbejdsløn, 
valutakurser og lignende. 
 
I prisen indgår ikke transport, emballage, paller 
merværdiafgift og eventuelle offentlige afgifter i øvrigt. 
 
Betaling er netto kontant ved levering, hvis ikke andet 
er aftalt. Ved forsinket betaling betales fra 
forfaldsdagen med morarente svarende til den til 
enhver tid gældende officielle diskonto med et tillæg på 
8%. 
 
Såfremt tilfredsstillende soliditetsoplysninger ikke kan 
tilvejebringes, forbeholder Dansk Natursten A/S sig 
retten til kun at levere mod forudbetaling. 
 
3.  LEVERING, FORSINKELSE 
Levering sker ab sælgers plads (ex. Works). 
Leveringstider er med forbehold i overensstemmelse 
med nedenstående force majeure bestemmelse. 
Eventuel erstatning for forsinkelse kan ikke overstige et 
beløb på 1% af den aftalte betaling for det forsinkede 
parti eller del heraf for hver fulde uge, forsinkelsen har 
varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af 
betalingen for det forsinkede parti eller del heraf. 
 
Dansk Natursten A/S påtager sig ikke herudover noget 
ansvar for forsinkelse eller følger heraf, herunder 
dagbøder, driftstab, avancetab og lignende, ligesom der 
ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 
 
4.  MANGLER 
Modtagne varer skal straks undersøges. Eventuelle 
reklamationer vedrørende mangler skal ske skriftligt 
straks og inden 8 dage efter levering. 
 
Foreligger der væsentlige mangler, som kan gøres 
gældende over for Dansk Natursten A/S, har Dansk 
Natursten A/S efter eget valg ret til enten at, udstede 
kreditnota for de mangelfulde varer eller foretage 
vederlagsfri omlevering/reparation inden rimelig tid. 
 

Køber kan ikke i anledning af mangler gøre andre 
misligholdelsesbeføjelser gældende end ovennævnte 
omlevering eller kreditering. Køber kan således ikke 
kræve forholdsmæssigt afslag eller gøre noget 
erstatningskrav gældende for mangler, hverken for 
direkte tab eller indirekte tab, driftstab, dagbodkrav, tabt 
avance etc. 
 
Nedenstående force majeure bestemmelse skal tillige 
være gældende for så vidt angår mangelansvar. 
 
5.  PRODUKTANSVAR 
Dansk Natursten A/S er i forhold til køber alene 
ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af Dansk 
Natursten A/S. 
 
Dansk Natursten A/S´s ansvar for produktskader 
dækker ikke indirekte tab såsom driftstab, dagbodkrav, 
avancetab og lignende. 
 
Dansk Natursten A/S hæfter alene i 1 år fra 
leveringstidspunktet, og erstatningsansvar kan ikke 
overstige 10% af fakturabeløbet. 
 
I den udstrækning Dansk Natursten A/S måtte blive 
pålagt ansvar over for tredjemand for direkte eller 
indirekte tab, er køber forpligtet til at holde Dansk 
Natursten A/S skadesløs for ansvar, der går ud over 
ovennævnte. Køber forpligter sig til at lade sig sagsøge 
ved den ret, der behandler kravet, som er rejst af 
tredjemand mod Dansk Natursten A/S. 
 
6.  FORCE MAJEURE 
Dansk Natursten A/S hæfter ikke for ikke-opfyldelse af 
sine forpligtigelser, som beror på force majeure, 
herunder krig, krigslignende tilstande, oprør, borgerlige 
uroligheder, usædvanlige naturbegivenheder, 
epidemier, pandemier, it-nedbrud (herunder som følge 
af hackerangreb),  bestemmelser eller handlinger fra 
nogen myndigheds side, det være sig statslige, 
kommunale, havne, lufthavns- eller 
transportmyndigheder eller andet organ, der handler for 
sådan myndighed, strejker, lockout, ildsvåde, 
manglende eller mangelfuld leverance fra Dansk 
Natursten A/S´s leverandører, uheld under produktion 
eller transport eller noget andet forhold, som ligger 
uden for Dansk Natursten A/S´s kontrol. 
 
7.  BESTEMMELSER I ØVRIGT 
Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved 
domstolene ved Dansk Natursten A/S´s hjemting, der er 
værneting for begge parter. 
Afvigelser fra nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt 
afvigelserne er skriftligt aftalt med Dansk Natursten  A/S. 


