
Salgs- og Leveringsbetingelser - Strandby Net A/S 
1. Anvendelse 

1.1 Enhver levering fra Strandby Net A/S sker på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer 

mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet 

og fremsendt af Køber. 

 

2. Indgåelse 

2.1 Tilbud afgivet fra Strandby Net A/S eller dets moderselskab, P/F Vónin, er bindende fra tilbudsgivers side i 8 dage fra tilbuddets dato, 

hvis ikke andet er anført i tilbuddet. Er det ikke accepteret inden denne frist, er tilbuddet bortfaldet.  

 

2.2 Strandby Net A/S har tidligst indgået en aftale, når Strandby Net A/S har afsendt sin ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke straks 

fremsætter indsigelse mod ordrebekræftelsen eller leveringsbetingelserne, anses denne som godkendt af køber.  

Strandby Net A/S er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde ordrebekræftelsen. 

 

3. Fuldmagt 

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Strandby Net A/S uden 

skriftlig aftale herom. 

 

4. Leveringsbetingelser 

4.1 Levering sker ab Strandby Net A/S / Strandby eller Skagen, hvorefter Køber bærer risikoen for og alle omkostningerne ved leverin-

gen, herunder transportomkostninger, medmindre det modsatte måtte være aftalt. Dette gælder dog ikke i det omfang transporten er 

omfattet en af Strandby Net tegnet transportforsikring. 

 

4.2 I tilfælde af forsinket levering er Strandby Net A/S forpligtet til at advisere Køber herom.  

 

4.3 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin eventuelle afhentningsforpligtelse, er 

Strandby Net A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Strandby Net A/S berettiget til at bort-

sælge eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko. 

 

4.4 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. 

Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret. Specialfremstillede produkter tages aldrig tilba-

ge. 

 

5. Inspektion 

5.1 Køber er forpligtet til at foretage grundig inspektion af produktet. Alle omkostninger, der er forbundet hermed, skal afholdes af Køber.  

 

6. Betalingsbetingelser 

6.1 Ved overskridelse af forfaldsdagen tillægges kravet en månedlig rente på 1,5%. Renten beregnes fra forfaldsdagen, og herefter på 

månedsbasis. 

 

6.2 Køber er ikke berettiget til at foretage modregning i købesummen eller en del heraf, ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke 

berettiger Køber til at tilbageholde købesummen. 

 

6.3 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 4, er Strandby Net A/S berettiget til 

at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Strandby Net A/S kan 

kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. 

 

7. Garanti/ansvar 

7.1 Strandby Net A/S garanterer kun for et produkt i det omfang det er særskilt anført. En garanti omfatter kun produkter, som påviseligt 

er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leve-

ret af Strandby Net A/S. Garantien gælder kun, såfremt produktet er inspiceret og afprøvet af Køber, jf. punkt 5, og af Køber er an-

vendt korrekt og til sædvanligt brug. Strandby Net A/S er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, 

urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Strandby Net A/S’s skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber 

har udført på mangelfuld måde. 

 



7.2 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Strandby Net A/S forpligtet og berettiget til - efter eget valg - at afhjælpe 

manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yder-

ligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales 

af Køber. Strandby Net A/S’s erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og erstatningspligten omfat-

ter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab. 

 

7.3 Ansvarsperioden ophører 6 måneder efter salgsdatoen. 

 

8. Force majeure 

8.1 Strandby Net A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Strandby Net A/S’s forpligtelser, såfremt Strandby Net A/S kan 

godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Strandby Net A/S’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situatio-

ner, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandø-

rer, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.  

 

8.2 I så fald er Strandby Net A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, 

er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Strandby Net A/S forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 må-

neder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen. 

 

9. Reklamations- og undersøgelsespligt 

9.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver 

mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. 

 

9.2 Opstår en mangel i en eventuel garantiperiode, er Køber forpligtet til at reklamere herover straks og inden 8 dage efter, at manglen er 

eller burde være konstateret. 

 

9.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. 

 

10. Ejendomsforbehold 

10.1 Produktet er solgt med ejendomsforbehold og forbliver Strandby Net A/S’ ejendom indtil det er betalt. Strandby Net A/S er således 

berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber - helt eller delvist - misligholder sin betalingsforpligtelse. 

 

10.2 Køber overdrager endvidere til sælger sine krav i medfør af videresolgte varer, der er omfattet af sælgers ejendomsforbehold, også 

hvor varerne indgår i andre varer eller er forarbejdet. Køber er berettiget at give købers køber meddelelse om denne overdragelse.  

 

11. Produktansvar 

11.1 Strandby Net A/S er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller 

forsømmelse fra Strandby Net A/S’s side ved det af Strandby Net A/S leverede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at 

skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Strandby Net A/S’s produktansvar bort-

falder i det omfang der foreligger myndighedsgodkendelse af det pågældende produkt. 

  

11.2 Strandby Net A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, 

eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Strandby Net A/S ikke er ansvar-

lig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. 

 

11.3 I tilfælde af, at Strandby Net A/S bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig at holde Strandby 

Net A/S skadesløs herfor.  

 

12. Lovvalg og voldgift 

12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Strandby Net A/S, skal afgøres efter dansk rets regler, dog ikke dansk inter-

national privatrets henvisningsregler. 

 

12.2 Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af en aftale med Strandby Net A/S, herunder dens indhold, ophør, omfang eller 

misligholdelse skal afgøres ved Retten i Hjørring, der er aftalt Værneting. 


