SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER for Kudsk & Nissum A/S
Anvendelse
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herefter benævnt Betingelserne, finder
anvendelse ved ethvert salg og enhver leverance fra Kudsk & Nissum A/S, CVR Nr.: 33863861, herefter
benævnt KN, såvel ved levering af et fysisk produkt, en arbejdsydelse, en transportydelse eller en
kombination heraf, medmindre KN ved udtrykkelig skriftlig aftale har fraveget disse helt eller delvist.
Tilbud
Alle skriftlige tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelse, og udgør sammen med Betingelserne det
samlede aftalegrundlag. Tilbud er dog først bindende for KN, når KN har fremsendt ordrebekræftelse, og
i så fald på de i ordrebekræftelsen nærmere beskrevne vilkår.
Priser / mængder på materialer
Alle angivne priser er dagspriser. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes. Priserne er ekskl. moms og
råstofafgift, afhentet i grusgravene og læsset på vogn. Mængdeangivelsen er ton, baseret på afvejning
med gummiged.
Råstofafgift udgør p.t. kr. 3,00 pr. ton.
Ved bortskaffelse af affald forbeholder KN sig retten til at fakturere kunden for påløbne
ekstraomkostninger hertil.
Betaling
Løbende måned + 15 dage. Ved senere betaling tillægges 2% rente pr. påbegyndt måned. Der pålægges
rykkergebyr på 100 kr. pr. udsendt rykker, og efter 2. rykker vil sagen uden yderligere varsel blive sendt
til inkasso.
Ved betalingsmisligholdelse er KN berettiget til at kræve KN’ s omkostninger til inkasso ved advokat
dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumstakster.
Erhvervs og produktansvar
KN er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af
KN. Følgeskader som f.eks. driftstab, avancetab, tidstab og andet indirekte tab dækkes ikke.
Såfremt KN måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand for direkte eller
indirekte tab, som denne har lidt ved skadevoldende hændelse, er kunden forpligtet til at holde KN
skadesløs for det beløb erstatningskravet måtte overstige forsikringsydelsen.
Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som måtte behandle erstatningskrav rejst
af tredjemand mod KN på grund af den skade, som tredjemand påstår er forårsaget
af leverancen.
Mangelansvar
Når levering er sket, skal kunden undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med ordren. Hvis
kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal denne straks og uden
ugrundet ophold meddeles skriftligt til KN. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde
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have opdaget ikke straks meddeles skriftligt til KN, kan den ikke senere gøres gældende. Dette er
ligeledes gældende vedrørende fejl og/eller mangler ved mængder.
Tvister vedrørende mangler afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.
Reklamation
Eventuel reklamation skal ske skriftligt og straks efter, at kunden er eller burde være blevet opmærksom
på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang.
I modsat fald har kunden fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.
Force Majeure
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget, er KN ikke ansvarlig overfor kunden for
manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så
længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, som er uden for KN’ s direkte kontrol, og
som KN ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige
naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
Persondata
Ved afgivelse af ordre giver kunden samtykke til at KN behandler data i det omfang det er sagligt
begrundet. KN behandler typisk følgende data: CVR NR., kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse
og postadresse. Data bruges for dels at oprette kunden i KN’s økonomisystem, og dels for at KN kan
kommunikere med kunden. Har KN brug for at behandle særligt følsomme persondata, vil dette fremgå
udtrykkeligt i det endelige aftalegrundlag, og vil ikke ske uden kundens udtrykkelige samtykke, og efter
nærmere afgrænset formålsbeskrivelse.
Som registreret i KN’s system har kunden til enhver tid ret til indsigt i, hvilke data og til hvilket formål
KN opbevarer og behandler data på. Ønsker kunden at påberåbe sig retten til indsigt, sker det ved at
rette skriftlig henvendelse til den dataansvarlige, som er KN.
Som registreret i KN’s system har kunden til enhver tid ret til at få data berigtiget. Berigtigelse sker ved
at rette skriftlig henvendelse til KN.
Som registreret gives kunden mulighed for til enhver tid at tilbagetrække et afgivet samtykke til
databehandling samt til at få slettet data. Sker dette vil der blive truffet passende foranstaltninger for at
imødekomme et sådanne ønske.
Gældende ret og værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Alle tvister mellem KN og kunden skal
forsøges afgjort i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt, skal tvister afgøres af voldgiftsretten for
bygge- og anlægsvirksomhed.
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