
Generelle salgs- og leveringsbetingelser 
 
1. Generelt 
Efterfølgende Generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle 
tilbud, leveringer og ydelser fra KEIM SCANDINAVIA A/S Betingelserne 
kan kun fraviges ved skriftlig aftale med KEIM SCANDINAVIA A/S. 
Samhandelspartneres forretnings- eller indkøbsbetingelser accepteres 
kun efter særskilt skriftlig aftale med KEIM SCANDINAVIA A/S. KEIM 
SCANDINAVIA A/S' medarbejdere har ikke fuldmagt til at fravige 
selskabets Generelle salgs- og leveringsbetingelser. 
 
2. Tilbud og bekræftelse 
Tilbud afgivet af KEIM SCANDINAVIA A/S er bindende for KEIM 
SCANDINAVIA A/S 8 dage efter afgivelse, med mindre andet er aftalt. 
Ordrer, bestillinger eller salgsaftaler er kun bindende for KEIM 
SCANDINAVIA A/S, hvis de er bekræftet skriftligt eller accepteret 
gennem levering. Afbestilling eller ændring af ordrer skal være 
bekræftet skriftligt af KEIM SCANDINAVIA A/S for at have virkning. 
Omkostninger i forbindelse hermed påhviler kunden. 
 
3. Pris og betaling 
Alle priser er ab lager (EXW jf. Incoterms 90) Hedehusene, Danmark 
og ekskl. moms, hvis ikke andet er aftalt Priserne fremgår af de til 
enhver tid gældende prislister. 
Ved eventuelle ændringer, der sker i tiden mellem ordrebekræftelse og 
levering for så vidt angår stigning i råvarepriser, overenskomstbestemt 
arbejdsløn, arbejdsafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, 
import/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs eller andre forhold 
uden for KEIM SCANDINAVIA A/S' kontrol, kan KEIM SCANDINAVIA 
A/S forhøje prisen og/eller foretage regulering i forhold til tilbud og 
listepriser. 
 
Betalingsbetingelsen er 30 dage netto fra fakturadato, men KEIM 
SCANDINAVIA A/S forbeholder sig retten til at kræve betaling tidligere, 
såfremt forhold taler herfor ved betaling efter forfald beregnes rente 
med den til enhver tid værende officielle diskonto +5% p.a. KEIM 
SCANDINAVIA A/S kan opkræve ekspeditionsgebyr. 
 
Kunde er ikke berettiget til i krav for betaling, som tilkommer KEIM 
SCANDINAVIA A/S, at modregne eventuelle krav, som KEIM 
SCANDINAVIA A/S ikke skriftligt har anerkendt eller i øvrigt 
tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af 
nogen art. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der 
følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele 
købesummen med tillæg af eventuelle renter og påløbne omkostninger 
er betalt. Hvis kunden ikke betaler skyldige beløb rettidigt skal KEIM 
SCANDINAVIA A/S være berettiget til at afhente det solgte helt eller 
delvist såfremt dette er i kundens besiddelse, uden præjudice for KEIM 
SCANDINAVIA A/S' misligholdelsesbeføjelser i øvrigt I tilfælde af 
kundens videresalg af det solgte indtræder KEIM SCANDINAVIA A/S i 
kundens krav mod køber og er berettiget til at oppebære betaling fra 
denne, indtil kundens skyld til KEIM SCANDINAVIA A/S er udlignet. 
 
4. Levering 
Levering finder sted på de vilkår, som følger af den i/ved 
ordrebekræftelsen anførte leveringsklausul jf. Incoterms 90). Hvis intet 
særskilt er anført eller aftalt, sker levering ab. lager (EXW jf. Incoterms 
90), Hedehusene, Danmark. Risikoen for det solgtes hændelige 
undergang overgår til kunden ved levering. 
 
Leveringstid beregnes fra ordrebekræftelse eller modtagelse af 
forudbetaling, hvor dette er aftalt. Leveringstiden er ikke bindende for 
KEIM SCANDINAVIA A/S, og overskridelse heraf giver ikke køber ret til 
erstatning af nogen art. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S kan efter aftale arrangere fragt for kundens 
regning og risiko. 
 
KEIM SCANDINAVA A/S er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af 
forpligtelser i henhold til denne aftale, når dette skyldes forhold uden for 
KEIM SCANDINAVIA A/S' kontrol, som umuliggør aftalens opfyldelse 
eller gør den uforholdsmæssig omkostningskrævende, såsom 
naturkatastrofe, strejke, blokade, look out, brand, krig, krigslignende 
tilstande, optøjer, mobilisering, konfiskation, valutarestriktioner og 
generel mangel på varer og forsyninger samt forsinkelse af leverancer 
fa underleverandører, som skyldes sådanne omstændigheder. 
Hvis kundens kreditværdighed i perioden efter ordrebekræftelsen men 
før levering forværres, har KEIM SCANDINAVIA A/S ret til helt eller 
delvist at ophæve aftalen. Kunden er i den forbindelse ikke berettiget til 
erstatning af nogen art. 
 
Returnering af varer kan alene ske efter skriftlig aftale med KEIM 
SCANDINAVIA A/S og sker for kundens regning og risiko KElM 

SCANDINAVIA A/S påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for 
varer, der returneres uden aftale. 
 
 
5. Tekniske oplysninger 
Tekniske oplysninger, datablade, kataloger, brochurer, 
brugsanvisninger m.m. om produktets funktion, anvendelse og andre 
tekniske data er, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt omtrentlige og 
alene vejledende. 
 
6. Mangler og reklamation 
Levering sker udfra KEIM SCANDINAVIA A/S' farveprøver, og mindre 
farveafvigelser forbeholdes. 
Kunden skal undersøge det solgte snarest muligt efter leveringen. 
Såfremt det solgte er behæftet med mangler, skal kunden straks 
skriftligt meddele KEIM SCANDINAVIA A/S dette og i den forbindelse 
angive, hvori manglen består, da kunden ellers skal være afskåret fra at 
påberåbe sig nogen mangler overfor KEIM SCANDINAVIA A/S. 
Reklamation over farvetoner må ske senest 8 dage fra modtagelsen af 
det solgte, og inden det solgte anvendes. Ved anvendelsen af det 
solgte accepteres farvetonen. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S forpligter sig alene til levering af mangelfri 
varer og hæfter ikke for underlagets beskaffenhed eller arbejdets 
udførelse. I tilfælde af at der er mangler ved det solgte, indskrænker 
KEIM SCANDINAVIA A/S' forpligtelse sig til efter- eller omlevering. 
Forpligtelsen kan ikke overstige værdien af det solgte, og kundens 
eventuelle omkostninger i forbindelse med reklamationen er KEIM 
SCANDINAVIA A/S uvedkommende. 
 
Reklamationer over mangler ved det solgte skal ske skriftligt 
umiddelbart efter, at kunden har undersøgt det solgte. Mangler, der 
ikke er påberåbt overfor KEIM SCANDINAVIA A/S senest 8 dage efter 
levering, kan kunden ikke senere påberåbe sig. Det solgte skal da 
anses for at have været kontraktmæssigt. Under alle omstændigheder 
skal ethvert krav anses for forældet et år efter aftalt eller faktisk 
levering. 
 
Varer, som er behæftet med en mangel, skal opbevares forsvarligt i 
den stand de er i ved opdagelsen af manglen og stilles til KEIM 
SCANDINAVIA A/S' rådighed. Såfremt de varer, hvorover der er 
reklameret, uden skriftlig accept fra KEIM SCANDINAVIA A/S 
anvendes eller videresælges, fortabes reklamationsretten. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S er kun ansvarlig for direkte person- eller 
tingskade, når det bevises, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra 
KEIM SCANDINAVIA A/S' side. KEIM SCANDINAVIA A/S er under 
ingen omstændigheder ansvarlig for tab som følge af skade på fast 
ejendom eller løsøre, herunder produkter fremstillet af kunden, i hvilket 
det solgte indgår. Under ingen omstændigheder skal KEIM 
SCANDINAVIA A/S være ansvarlig for indirekte tab som drifts- og 
avancetab. I det omfang KEIM SCANDINAVIA A/S bliver holdt 
ansvarlig af tredjemand for tab, som KEIM SCANDINAVIA A/S herved 
har fraskrevet sig i forhold til kunden, er denne pligtig af 
skadesløsholde KEIM SCANDINAVIA A/S. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S er uden skyld for enhver skade, som kan 
tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af varen, herunder 
dens benyttelse på underlag eller dens udsættelse for påvirkning af 
t.eks. vejrlig eller fugtighed, hvortil varen ikke er beregnet. Ligeledes er 
KEIM SCANDINAVIA A/S uden ethvert ansvar for skade som følge af 
utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring. 
 
KEIM SCANDINAVIA A/S yder indenfor rammerne af dette selskabs 
kundeservice gratis rådgivning angående KEIM SCANDINAVIA A/S' 
produkters anvendelse. Rådgivningen er uforbindende og fritager ikke 
kunden for egen undersøgelse og test af KEIM SCANDINAVIA A/S' 
produkters egnethed til det planlagte formål. 
 
7. Lov og værneting 
Dansk ret er gældende for leverancer og for enhver tvist, der måtte 
opstå i forbindelse hermed. KEIM SCANDINAVIA A/S har ret til at 
bestemme, hvorvidt tvister af enhver art, som måtte opstå i forbindelse 
med leverancer, skal afgøres endeligt ved voldgift eller ved 
domstolene. Hvis KEIM SCANDINAVIA A/S vælger at lade tvisten 
afgøre ved voldgift, kan dette ske i overensstemmelse med gældende 
dansk ret og under anvendelse af regler for behandling af sager ved 
den almindelige voldgiftsret i Danmark. 
 
Hvis KEIM SCANDINAVIA A/S vælger at lade tvisten afgøre ved 
domstolene, skal sagen efter KEIM SCANDINAVIA A/S' valg behandles 
ved dette selskabs værneting eller ved kundens værneting. 
KEIM SCANDINAVIA A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst 
mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverede 
produkter 


