
 

 

Salgs- og leveringsbetingelser. 
 

Leverancer fra HaubjergMadsen A/S er underlagt de almindelige lovbestemmelser. 

Eventuelle fravigelser er anført i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. 

 

Ved samhandel med HaubjergMadsen A/S, er salgs- og leveringsbetingelserne gældende med mindre andet er 

skriftligt aftalt. 

 

Alle af HaubjergMadsen A/S udleverede prøver, betragtes som typeprøver, hvorfor afvigelser må påregnes. 

 

Produkter fra HaubjergMadsen A/S leveres i henhold til pågældende standarder. 

 

Tilbud fra HaubjergMadsen A/S er gældende 14 dage fra tilbudsdato. Aftales andet, skal det fremgå skriftligt. 

Køber har pligt til straks at reklamere skriftligt, såfremt køber ikke finder, at de i ordrebekræftelsen anførte vilkår 

er i overensstemmelse med den indgåede aftale. I modsat fald anses købet for indgået på de vilkår, der 

fremgår af ordrebekræftelsen. 

 

Hvis ikke andet er skriftlig aftalt, er alle priser ex. moms og emballage, ab. lager. 

 

Alle opgivne leveringstider er vejledende. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen. 

Køber har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med sælgers forsinkelse  

 

Såfremt det er aftalt at HaubjergMadsen A/S står for levering, sker leveringen af varerne så nær 

bestemmelesstedet, som en fuldt lastet lastvogn kan køre og ikke aflæsset. Køber skal underskrive 

fragtdokument og sørge for aflæsning. Når aflæsning påbegyndes overgår al risiko og ansvar til køber. Er 

aflæsning aftalt med sælger, vil aflæsning ske på bestemmelsesstedet i gadeniveau. Risikoen overgår til køber 

umiddelbart efter aflæsning. 

Køber skal straks ved modtagelse, inden varen tages i brug, kontrollerer varen for fejl og mangler samt sikre 

sig, at de leverede varer stemmer overens med det bekræftede. 

En eventuel reklamation skal, for at være berettiget, være HaubjergMadsen A/S skriftligt i hænde senest 1 

døgn efter modtagelse af varen. 

Individuelt fremstillede varer og skaffevarer tages ikke retur. 

Øvrige varer tages kun retur ifølge aftale, og kun i fejlfri stand, ubrugte og i original emballage. Kunden 

afregnes med et fradrag på 25 % af den oprindelige købspris ex. moms. Køber arrangerer og betaler for 

returfragten. 

HaubjergMadsen A/S kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, der er opstået efter købers overtagelse af 

varen, uanset hvad årsagen måtte være. 

HaubjergMadsen A/S kan aldrig gøres ansvarlig for driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab ej heller overfor 

tredjemand. 

Der tages forbehold for trykfejl, kursændringer, offentlige pålæg, strejke, force majeure eller andre hændelser 

som HaubjergMadsen A/S ikke har indflydelse på. 

Alle varer betales forud, hvis ikke andet er aftalt. Ved for sen betaling tilskrives renter med 2% pr. påbegyndt 

måned. Rykkerskrivelser debiteres med 150,- pr. stk.  

De leverede varer tilhører HaubjergMadsen A/S, indtil det fulde beløb er betalt. 


