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Salgsbetingelser

En af os bekræftet ordre er til enhver tid bindende. 

Alle prisangivelser er ekskl. gældende merværdiafgift (moms). 

En leverance omfatter kun de i vor ordrebekræftelse nævnte ydel-
ser, ikke specificerede detaljer er som Weland standard. 

Det er kundens ansvar at undersøge eventuelle myndighedskrav, 
inden tegningsarbejde og produktion påbegyndes. 

Hvis betalingsfristen mod forventning ikke overholdes, beregnes 
renter fra forfaldsdag.

Kunden kan ikke uden vor skriftlige accept modregne i eller tilba-
geholde betaling for en leverance med mindre, der er tale om en 
retslig modfordring. Dette gælder også ved en eventuel reklama-
tion. 

Levering ufranco, FCA fabrikken i Sverige, iht. gældende Inco-
terms ekskl. paller og emballage. Såfremt det ønskes at Weland 
booker transport, forudsættes aflæsningshjælp med truck el. 
lign. 

Ved afbestilling eller returnering kræves fuld dækning for avan-
cetab og afholdte omkostninger, - dog minimum 15% af ordre-
beløbet før projektering, henholdsvis minimum 30% af ordrebelø-
bet efter projektering er igangsat. Projektering omfatter tegning 
eller beregning. Evt. opmåling tilkommer som afholdt omkost-
ning ud over disse mindstesatser.

Ved reduktion af ordrebeløbet kræves ligeledes dækning for av-
ancetab efter samme mindstesatser som ovenstående.

Hvis en ordre helt eller delvist sættes i bero, eller godkendelses-
tiden overskrides, foretages aconto fakturering efter samme 
mindstesatser.

I tilfælde af udsættelse af produktion, leverancer, montage, pro-
jektering eller andre arbejder, forbeholder Weland sig ret til at 
regulere priser og tider, samt til at fakturere aconto.

Såfremt Kunden, uanset årsag hertil, udsætter godkendelse af 
tegninger, udsætter afhentning af varer, eller sætter ordrer hos 
Weland i bero, er Weland berettiget til at hæve ordren uden kom-
pensation, erstatning eller godtgørelse af nogen art til Kunden.

Leveringsbetingelser

Det forudsættes, at leverancen kontrolleres straks efter modta-
gelsen og eventuelle reklamationer skal være os i hænde senest 
7 dage efter modtagelsen af leverancen. I øvrigt betingelser iht. 
CRM loven §38.

Den angivne leveringstid er baseret på vort bedste skøn. 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Eventuelle krav om erstatning for omkostninger som følge af 
leveringsforsinkelse, eller eventuelle mangler og skader, accep-
teres ikke.

Vi forbeholder os ret til selv at udbedre evt. fejl. Vi accepterer 
ikke udbedring af evt. fejl og mangler uden forudgående skriftlig 
aftale. 

Såfremt leveringstiden udskydes af kunden, efter at arbejdet er 
igangsat, forbeholder vi os ret til at foretage udfakturering til den 
oprindelige leveringstid. 

Når en leverance kræver brug af EUR-paller eller speciel embal-
lage, debiteres denne separat og  
tages ikke retur.

Betalingsbetingelser

Vore normale betalingsbetingelser er netto før levering og gælder, 
når andet ikke er bekræftet af os.

30 dage netto kan evt. aftales ved udstedelse af bankgaranti el-
ler ved tilstrækkelig FICO kreditmax = 2% af egenkapitalen ved 
overskud hhv. 0% ved underskud. Derved gives ikke kredit ved 
negativt nettoresultat.

Angivne priser er Deres nettopriser i DKK ekskl. moms.

Når intet andet er anført, er priserne baseret på dags dato niveau 
og gældende 40 arbejdsdage fra  
tilbudsdato.

Sikkerhed for betaling

Weland forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uanset 
betalingsbetingelser, at kunne kræve sikkerhed for betaling i form 
af bankgaranti, hvor etableringsomkostninger betales af Weland, 
eller i form af forudbetaling inden levering. 

Såfremt betaling af vor faktura overskrider sidste rettidige for-
faldsdato, forbeholder Weland sig ret til følgende: 

1. Standsning af arbejdet.

2. Betaling af allerede fakturerede varer og ydelser skal ske inden  
 arbejdet genoptages.

3. Betaling for kommende leveringer af varer og ydelser skal  
 herefter enten ske forud, eller der skal stilles bankgaranti. 




