
SALGS- OG 
LEVERINGSBETINGELSER

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Dansk Kloak RenoveringsTeknik ApS (herefter ”DKRT”) alle leverancer på 
følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

TILBUD OG ACCEPT
Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra DKRT skal accepteres senest 8 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre anden accept 
frist fremgår af tilbuddet. DKRT kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk 
mellemværende med DKRT.

LEVERING
Levering sker ab fabrik/lager, således at køber bærer risikoen for enhver hændelig begivenhed af enhver art, der rammer varen
herefter. Dette gælder uanset om DKRT ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport. Køber må selv drage omsorg for 
eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering. DKRT forbeholder sig ret til at foretage 
delleveringer, medmindre andet er aftalt ved købet.

FORSIKRING

DKRT forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner. 
Eventuelle tolddokumenter o. lign. afregnes separat. PRIS Gældende listepris. DKRT forbeholder sig ret til ændringer uanset 
årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms og i danske kroner. Eventuelle tolddokumenter o. lign. afregnes 
separat.

BETALING

I henhold til aftale som anført på forsiden af tilbud, ordrebekræftelse og faktura (8 dage ). Efter forfaldstid debiteres renter som 
anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura (p.t. 2 % pr. md).

Ønskers en faktura ændret efter at denne er afsendt fra DKRT, pålægges et gebyr på kr. 250,- pr. faktura.

EKSPEDITIONSGEBYR

For mindre leverancer beregner DKRT sig et ekspeditionsgebyr (p.t. kr. 100,- ved ordrer under netto kr. 500,-). Ved forgæves 
forsøg på levering (kunden var ikke hjemme og/eller fragtmanden kunne ikke aflevere varen) beregner DKRT sig et 
ekspeditionsgebyr.

FORPAKNING

Forpakning faktureres separat (p.t. kr. 100,- pr. collie ). Engangsemballage tages ikke retur.

LEVERINGSTIDER

Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske. DKRT påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde 
opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke 
forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller 
uforudsete forsinkelse i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelses beføjelser 
gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i 
købesummen.

RETURNERING

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og bilagt kopi af følgeseddel. Varerne skal være kurante - herunder 
at salgsemballagerne ikke er beskadigede og at levering er sket for mindre end 14 dage siden. For varer, der returneres uden 
forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnerings omkostninger afholdes for købers regning. Specielt forarbejdede emner 
og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

EJENDOMSFORHOLD
Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos DKRT, indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt 
indbetalt.
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