Salgs- og Leveringsbetingelser for Meiwood, Hallenslevvej 5, 4270 Høng

MEIWOOD

1.0 Anvendelsesområde
1.1

Nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem Meiwood og Kunden vedrørende salg og levering samt montering af
varer (”Leverancen”).

1.2

Medmindre Meiwood og kunden skriftligt har aftalt andet, træder nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelserne i stedet for alle andre betingelser og
vilkår, der måtte være gældende mellem parterne.

1.3

Det er kundens ansvar at sætte sig ind i Meiwoods Salgs- og Leveringsbetingelser, som er vedlagt ordrebekræftelser og kan downloades på www. Meiwood.com

1.4

Salgs - og leveringsbetingelser anses for at være accepteret, såfremt der ikke foreligger skriftlig indsigelse senest 7 dage efter modtagelse af
ordrebekræftelsen.

2.0 Aftale
2.1

Meiwood fremsender ordrebekræftelsen til kunden pr. mail og anser ordren for bindende, såfremt der ikke er gjort skriftlig indsigelse mod evt. fejl og
mangler i bekræftelsen inden for 7 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget.

2.2

Reservedele der haster fremsendes uden ordrebekræftelser ved skriftlig bestilling. Øvrige salgs- og leveringsbetingelser er gældende.

3.0 Levering
3.1

Leverancen leveres, medmindre andet er skriftligt aftalt, AB fabrik fra Meiwood, Slagelse. Dette gælder uanset om Meiwood forestår montering af
leverancen.

3.2

Med mindre andet fremgår af tilbuddet eller af ordrebekræftelsen, sker levering AB Fabrik. Risikoen for Leverancen, herunder risikoen for dens hændelige
undergang, brand, tyveri, hærværk m.m. overgår således til Kunden ved Leverancens overdragelse til den selvstændige fragtfører, uanset om det er
Kunden eller Meiwood, der har rekvireret transportøren. Fragt- og leveringsomkostninger afregnes overfor Kunden. Dette gælder uanset om Meiwood
forestår montering af Leverancen. Kunden drager selv omsorg for eventuel tegning af transportforsikring.

3.4

Det forventede leveringstidspunkt, uanset om Meiwood skal forestå montering af Leverancen, fremgår af ordrebekræftelsen. Meiwood vil give
meddelelse til kunden inden for rimelig tid, hvis Meiwood forudser, at det forventede leveringstidspunkt vil blive overskredet. Meiwood kan ikke gøres
ansvarlige for eventuelle overskridelser af det forventede leveringstidspunkt.

3.5

Såfremt levering ikke kan finde sted som aftalt på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, er Meiwood berettiget til at opkræve Kunden betaling for
dokumenterbare udgifter (dog min. kr. 700 ekskl. moms pr. påbegyndt dag) til opbevaring af Leverancen efter den aftalte leveringsdag, samt opkræve
ekstrabetaling for udgifter til forsikring og eventuelle ekstra omkostninger til fragt.

4.0 Montage af Leverancer
4.1

For Leverancer som Meiwood skal montere gælder, at der skal være en medarbejder, der repræsenterer kunden til stede ved opstart for gennemgang af
arbejdet. Området skal være klargjort, således at montering kan ske umiddelbart. Kunden stiller normalt strøm til rådighed, medmindre andet er aftalt.

4.2

Såfremt de i punkt 4.1 nævnte forhold ikke er i orden til det aftalte monteringstidspunkt skal kunden give Meiwood besked mindst 3 arbejdsdage før. Hvis
Meiwood kommer som aftalt og ikke kan påbegynde arbejdet, er kunden forpligtet til at betale Meiwoods dokumenterede udgifter.

5.0 Modtagelse af varer (mangler)
5.1

Efter modtagelse af Leverancen påhviler det kunden at påse, at leverancen stemmer overens med det aftalte. Såfremt der er fejl eller mangler på
leverancen, som kan konstateres ved modtagelsen, er kunden forpligtet til at reklamere skriftlig inden for 7 dage efter modtagelse. I modsat fald
bortfalder kundens ret til at påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved modtagelsen.

5.2

Såfremt der efterfølgende viser sig mangler ved leverancen, har Meiwood ret til at afhjælpe sådanne mangler inden rimelig tid. Meiwood kan i stedet
vælge at foretage omlevering af Leverancen. Meiwoods ret til afhjælpning eller omlevering af Leverancen er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse i
anledning af mangler. Kunden er således afskåret fra at kræve erstatning for eventuelle tab som følge af de konstaterede mangler og/eller forsinkelsen.

5.3

Påberåber kunden mangler, hvor det efterfølgende fastslås, at Leverancen ikke er manglefuld, er Meiwood berettiget til at kræve dokumenteret anvendt
tidsforbrug, dog minimum 10 timer, dækket med kr. 600 ekskl. moms pr. påbegyndt time.

5.4

Kunden kan ikke gøre et mangelansvar gældende, hvis manglen skyldes forkert anvendelse eller såfremt kunden selv har forsøgt at afhjælpe manglen.

6.0 Priser
6.1

Alle priser i prisliste, tilbud og ordrebekræftelse er i DKK. ekskl. moms. Prisoplysningerne er AB fabrik og ekskl. emballage og fragt, med mindre andet er
skriftligt aftalt.

6.2

Alle prisoplysninger, der er indeholdt i tilbud, er med mindre er angivet gældende i 3 måneder fra tilbuddets datering.

6.3

Der tages i tilbud og ordrebekræftelser forbehold for evt. trykfejl.
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7.0 Betaling og sikkerhedsstillelse
7.1

Betalingsfrist for Leverancen fremgår af ordrebekræftelsen. Med mindre andet er aftalt, forfalder betalingen netto 14 dage fra fakturadato.

7.2

Ved Leverancer større end kr. 100.000 betaler Kunden 50% af den samlede købesum ved ordreafgivelse. Ved delleveringer er Meiwood videre berettiget
til at kræve fakturabeløb betalt forinden levering. Ved leverancer af hvidevarer, skal der betales 100% forud ved ordre afgivelse.
Ved specialfremstillede Leverancer betaler Kunden 40% af den samlede købesum ved ordreafgivelse. Ved delleveringer er Meiwood videre berettiget til
at kræve fakturabeløb betalt forinden levering.
Forudbetalinger fratrækkes slutfaktura.

7.3

Såfremt betaling af rater jf. pkt. 7.2 ikke er modtaget på det tidspunkt, hvor Meiwood rent faktisk leverer Leverancen, forbeholder Meiwood sig retten til
at tilbageholde Leverancen og opkræve kunden gebyr samt afholdte ekstraomkostninger herfor, jr. pkt. 3.5.

7.4

Meiwood er til enhver tid berettiget til at forlange betaling eller betryggende sikkerhedsstillelse før Leverance, hvilket vil fremgå af ordrebekræftelse.

8.0 Renter
8.1

Såfremt betaling ikke sker rettidigt, forbeholder Meiwood sig retten til uden yderligere varsel at opkræve renter af det forfaldne beløb fra forfaldsdatoen
med 2 % per påbegyndt måned.

9.0 Misligholdelse af betaling
9.1

Såfremt Kunden ikke overholder betalingsbetingelserne i ordrebekræftelsen, fremsender Meiwood rykkerskrivelser, for hvilke Meiwood opkræver
kunden et gebyr stort kr. 100. Hvis Kunden ikke har overholdt betalingsbetingelserne, er Meiwood videre berettiget til at tilbageholde evt. øvrige
leverancer. Uanset om disse leverancer ikke har noget indbyrdes forhold.

9.2

Hvis kunden efterfølgende ikke betaler det skyldige beløb indenfor betalingsfristen angivet i rykkerskrivelsen, forbeholder Meiwood sig retten til at
ophæve købsaftalen vedrørende Leverancen og afhænde Leverancen eller dele heraf til 3. mand. Kunden er i dette tilfælde forpligtet til at stille Meiwood
som om den fulde købsaftale var korrekt opfyldt. Kunden er således forpligtet til at dække det dokumenterede tab, som Meiwood måtte lide i forbindelse
med sådan salg til 3. mand. Omvendt er Meiwood forpligtet til at modregne en eventuel fortjeneste i forbindelse med salg til 3. mand i kundens allerede
afholdte udgifter.

10.0 Fortrydelsesret
10.1 Når bindende aftalte om Leverance er indgået, kan denne ikke fortrydes og der er ikke returret på bestilte leverancer.
11.0 Force majeure
11.1 Meiwood er ikke ansvarlig for nogen forsinkelse i produktion eller levering af Leverancen, der skyldes force majeure begivenheder, som blandt andet
omfatter leverandørers manglende leveringsevne med hensyn til levering af materialer, komponenter, dele eller lignende, som måtte være nødvendige
for Meiwoods opfyldelse af sine forpligtelser, eller enhver anden hændelse som Meiwood ikke har indflydelse på og som forhindrer eller væsentligt
besværliggør Meiwoods opfyldelse af sine forpligtelser.
12.0 Erstatning og ansvarsbegrænsning
12.1 Meiwood ifalder med de nedenfor anførte ændringer erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.
12.2 Kunden kan ikke kræve erstatning for indirekte tab og følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab og tab som følge af mistede besparelser
samt for dagbod- eller andre konventionalkrav, som kunden måtte blive udsat for.
12.3 Meiwoods samlede erstatningsansvar er i alle henseender begrænset til værdien af Leverance.
13.0 Produktansvar
13.1 I det omfang det er foreneligt med produktansvarslovens ufravigelige bestemmelser, er Meiwood kun ansvarlig for personskade, som Leverancen
forvolder, hvis det dokumenteres, at skaderne skyldes fejl eller forsømmelser, begået af Meiwood eller andre som Meiwood har ansvaret for ved et
forhold, der kan karakteriseres som groft uagtsom.
13.2 I den udstrækning at Meiwood måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Meiwood skadesløs i samme
omfang, som Meiwoods ansvar er begrænset efter punkt 13.1.
14.0 Garanti
14.1 Meiwood garanterer, at alle Leverancer vil blive udført i overensstemmelse med god håndværksskik.
15.0 Lovvalg og værneting
15.1 Alle aftaler om Leverancer er underlagt dansk ret og enhver tvist som udspringer heraf kan indbringes for de almindelige danske domstole.
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