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Anvendelsesområde

Disse almindelige indkøbsbetingelser (herefter benævnt
“Betingelserne”) gælder for alt salg til Sim pson Strong-Tie A/S,
Hedegårdsvej 11, Boulstrup, DK-8300, Odder (herefter
benævnt “SST”).
Sælgers eventuelle generelle betingelser for salg og levering
skal betragtes som ikke eksist erende. Sælger skal anses for at
have accepteret nærværende Betingelser ved sin fremsendelse af ordrebe kræftelse uden fremhævet udtrykkelig indsigelse
mod Betingelsernes indhold eller ved sin effektue ring af
ord ren, hvad der end måtte komme først.
Betingelserne skal have forrang i tilfælde af uoverensstem melse med en ordrebekræftelse fra Sælger.
Enhver fravigelse fra disse Betingelser skal for at være gyldig
være skriftlig og underskrevet af behørigt bemyndigede
repræsentanter for SST.
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Tekniske Specifikati oner

De af Sælger leverede produkter skal alle fabrikeres i
overensstemmelse med de tegninger og tekniske specifikationer, der er anført i SSTs købsordre.

Leveringsbetingelserne er DDP (Incoterms 2000) til SSTs
adresse eller til den i købsordren anførte SST lokalitet.
Den maksimale leveringstid/den aftalte leveringsdato følger af
SSTs skriftlige købsordre som accepteret af Sælger ved
ordrebekræftelsen. Alle leverancer skal foretages inden for
modtagerens åbningstider.
Det er kun levering på den aftalte dato, eller op til maksimum
to (2) hverdage før denne dato, der vil blive betragtet som
rettidig levering.
Tidligere levering eller delvis levering vil kun blive accepte ret
af SST, hvis dette er skriftligt aftalt fori nden.
Enhver leveringsforsinkelse betragtes som væsentlig
misligholdelse. I tilfælde af forsi nkelser kan SST frit vælge
enten at ophæve indkøbsordren eller at fastholde købet og
kræve en godtgørelse i form af en reduktion svarende til fire
(4) % per uge, dog makismalt tyve (20) %, af den fakturerede
pris for den forsinkede leverance. Uanset om SST vælger at
ophæve eller at fastholde købet og kræve en godtgørelse, er
SST tillige berettiget til at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
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SST kan på et hvilket som helst tidspunkt øjeblikkeligt ved
skriftlig meddelelse ændre i de tegninger og/eller tekniske
specifikationer, der er leveret af SST.
Sælger kan kun ændre sine tekniske specifikationer og/eller
tegninger med et forudgående skriftligt varsel på otte (8) uger.

Leveringsbetingelser

Pakning og Mærkning

Sælger skal sikre, at alle produkter er leveret i passende
emballage. Alle produkter skal være pakket i overensstemmelse med de specifikationer, der måtte være anført i SSTs
købsordre. Såfremt en særlig indpakning er påkrævet, er
denne inkluderet i produkternes pris.

Sælger garanterer, at alle produkter leveret af Sælger er i
overensstemmelse med EU’s sikkerheds- og sundhedsnormer. Alle produkter skal leveres sammen med tilstrækkelig
produktdo kumentation inklusive tekniske certifikater og
sikkerhedsdata, og hvis det er relevant tillige en liste over
anbefalede reservedele.

Alle varer skal leveres i godkendt standard Europa paller og
Europa rammer. Hvis SST bliver faktureret for paller og/eller
rammer, er den aftalte pris DKK 50,00 (ca. 7 EURO) pr.
enhed, og de samme beløb skal krediteres SST, når paller
og/eller rammer returneres til Sælgers fragtmand.
Såfremt varerne leveres i papkasser, må den totale vægt per
kasse inkl. pakkemateriale ikke overstige tyve (20) kilo per
enhed.

3

Alle købsordrer fra SST vedrørende produkter og tjenest e ydelser skal afgives skriftligt.

Hver leverance skal være vedlagt en følgeseddel og en
faktura, der henviser til SSTs købsordrenummer og angiver de
leverede produkters varenumre, produktbeskrivelser og
mængder.

SST skal modtage en skriftlig ordrebekræftelse fra Sæ lger
senest fem (5) hverdage fra køb sordrens dato. Hvis en
ordrebekræftelse eller et afslag på ordren ikke er modtaget
inden for disse 5 dage, vil SST være berettiget til at anse
ordren for accepteret.

Hver enkelt leveret enhed skal mærkes med SSTs købsordrenummer og skal angive varenumrene, produktbeskrivelserne
og antal produkter, som denne enhed indeholder.

Ordrebekræftelse

SST har ret til at udskyde leveringen af bekræftede købsordrer
med op til seksten (16) uger, under foru d sætning af, at der er
givet skriftlig meddelelse til Sælger mindst tre (3) uger før den
aftalte leveringsdato.
SST har ret til vederlagsfrit at aflyse købsordrer under
forudsætning af, at der er givet skriftlig meddelelse til Sælger
mindst fire (4) uger før den aftalte leveringsdato.
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Priser
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Betalingsvilkår

Betalingsvilkårene er indeværende måned + 90 dage efter
endelig levering.
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Mangler

I seks (6) år fra leveringsdatoen garanterer Sælger, at alle de
af Sælger leverede produkter til SST er frie for mangler af
enhver art.

Priserne for de af Sælger leverede produkter og tjenesteydelser skal fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen.
Priserne inkluderer pakning, jf. punkt 6, eventuel told, afgifter
og tillæg af enhver art, alle fornødne certifi kater og eventuelle
afprøvninger samt levering til SST eller den i ordren anførte
SST lokalitet, jf. pkt. 5. Priserne er eksklusive moms.

I tilfælde af mangler konstateret inden for denne periode på
seks (6) år, har SST ret til at kræve erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Priserne skal anses for gældende i mindst tolv (12) måneder
fra tilbuddet/ordrebekræftelsen.
Enhver prisstigning skal
aftales i fællesskab.

Sælger er til enhver tid forpligtet til at have et kvalitetssystem,
som er ISO 9000 certificeret, eler et system, som har en
certificering af en lignende standard.
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Kvalitetssystem og Kontrol
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SST kan acceptere, at Sælgers kvalitetssystem ikke er
certificeret, hvis Sælger efter SSTs opfattelse har vist, at
kvalitetssystemet har den nødvendige effektivitet.
SST skal have fuld adgang til at foretage kontrol af kvalitetssystemet på Sælgers forretningssted og på Sælgers eventuelle underleverandørers forre tningssted.
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Værktøj

Alt værktøj betalt af SST til brug for fremstilling af produkterne
tilhører SST og skal mærkes med følgende angivelse ”Tilhører
Simpson Strong-Tie”.
Sælger skal på forlangende fremsende digitale billeder af alt
værktøj
til
SST
via
e-mail
adressen:
info@simpsonstrongtie.dk.
Værktøj tilhørende SST skal udelukkende bruges til at
fremstille produkter til SST.
På opfordring skal Sælger omgående returnere SSTs værktøj
vederlagsfrit til SST. Sælger må ikke, uan set af hvilken grund,
tilbageholde materiale eller værktøj tilhøre nde SST. Såfremt
Sælger desuagtet tilbageholder værktøj tilhørende SST, har
SST ret til lade tilsvarende værktøj fremstille af tredjemand for
Sælgers regning.

11

Hemmeligholdelse

Sælger skal behandle al information, skriftlig såvel som
mundtlig, og alt materiale og alle dokumenter, der er modtaget
fra SST, som fortroligt.
Ved købsordrens effektuering skal Sælger omgående
returnere alt værktøj, alle materialer, tegninger, tekniske
specifikationer og andre dokumenter tilhørende eller modtaget
fra SST.

15

Immaterielle Rettigheder

Sælger skal holde SST skadesløs for ethvert krav fra
tredjemand som følge af krænkelser af immaterielle rettigheder foranlediget af SSTs salg af produkter leveret af Sælger,
medmindre en sådan krænkelse skyldes tegninger og/eller
tekniske spe cifikationer leveret af SST.
Sælger anerkender og accepterer, at Sælger har eneretten til
alle immaterielle rettigheder til produkter produceret for SST i
henhold til disse Betingelser, medmindre sådanne produkter
allerede er Sælgers standardprodukter.
Sælger anerkender og accepterer, at selvom Sælger skulle
blive involveret i eller opnå viden om SSTs knowhow eller
overvejelser vedrørende metoder, opfindelser eller branding
etc., skal alle immaterielle rettigheder i forbindelse hermed
udelukkende forblive SSTs ejendom.

Reservedele

Såfremt en liste med anbefalede reservedele er fremsendt, jf.
punkt 2 ovenfor, skal Sælger være i stand til at levere disse
reservedele til SST i 10 år efter leveringen til SST af de
produkter, som reservedelslisten fulgte med.
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Lovvalg og Væ rneting

Nærværende Betingelser og ethvert salg til SST er underlagt
dansk ret.
Enhver tvist mellem parterne, som opstår af eller i forbindelse
med et salg til SST, skal afgøres af Sø- og Ha ndelsretten i
København som første instans.

Force Majeure

Følgende omstændigheder medfører an svarsfrihed, såfremt
de forhindrer købsordrens opfyldelse:
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Generelle arbejdskonflikter og andre tilsvarende omstændigheder, der er uden for parternes kontrol, såsom brand, krig,
mobilisering eller militæraktioner af et lignende omfang,
konfiskation, valutarestriktioner, oprør eller generel mangel på
transport eller materialer.
De oven for nævnte omstændigheder medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på købsordrens opfyldelse
ikke kunne forudses ved ordrebekræftelsens fremsendelse.
Den part, der ønsker at påberåbe sig ansvarsfrihed som følge
af Force Majeure, skal uden ophold informere den anden part
skriftligt om dens opståen og ophør.

Alle SSTs leverandører skal til enhver tid overholde gældende
love og regler såvel som internationale konventioner vedrørende arbejdsmiljø og forbud mod børnearbejde.
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Enhver af parterne har ret til at ophæve købet med et skriftligt
varsel til den anden part, hvis opfyldelse af købsordren er
forsinket i mere end tre (3) måneder på grund af Force
Majeure.
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Sikkerheds -, sundheds- og miljøpolitik

Alle SSTs leverandører skal overholde basale arbejdspladsstandarder og agere på en social og miljømæssigt ansvarlig
måde. Som en del af SSTs firmapolitik bliver alle leverandører
evalueret i relation til miljø-, sundheds- og sikkerhed smæssige
forhold. SST kan afslå eller omgående afslutte en forretningsforbindelse med en leverandør, hvis en evaluering ikke viser
sig tilfredsstillende.

Produktansvar

Sælger skal holde SST skadesløs for ethvert krav om
produktansvar fra tredjemand.
Sælger skal til enhver tid have en gyldig produktansvarsforsi kring i et anerkendt forsikringsselskab med tilstrækkelig
dækning til at dække eventuelle krav om produktansvar, som
måtte blive rejst mod SST som distributør af produkte rne eller
mod Sælger af SST på grund af skade lidt af SST.
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