Salgs- og leveringsbetingelser for Nymølle Stenindustrier A/S
(herefter ”Nymølle”)

3.

Pris og betaling

3.1 Medmindre andet er aftalt:
1.

Levering
a)

fastsættes købesummen i overensstemmelse
Nymølles til enhver tid gældende prislister på
leveringsdagen, der fremgår af Nymølles hjemmeside https://www.nymoelle.dk/salg-levering;

b)

er alle priser eksklusive moms, råstofafgift, miljøafgift samt andre statslige skatter og afgifter, som
skal tillægges købesummen og betales af Køber;

c)

er priser angivet og afregnes i tons uanset m3
antallet. Den angivne omregningsfaktor på
Nymølles hjemmeside og i prislister mellem tons og
m3 er alene vejledende;

d)

forfalder købesummen til betaling 20 kalenderdage
efter udstedelse af faktura. I tilfælde af forsinket
betaling tillægges der betalingen 2% i morarente pr.
påbegyndt måned.

1.1 Hvor andet ikke er aftalt, sker levering frit læsset på
lastvogn på Nymølles værk.
1.2 Mængdeangivelser i Nymølles tilbud er med forbehold
for ressourcer og er først bindende, når Nymølle i en
skriftlig ordrebekræftelse har bekræftet mængdeangivelsen.
2.

Leveringstid – Forsinkelse

2.1 Hvis Nymølle ikke foretager levering i rette tid, hvor der
konkret er aftalt et specifikt leveringstidspunkt eller
tidsrum, eller hvis Nymølle ikke har de i ordrebekræftelsen bekræftede mængder på lager ved Købers
afhentning af produkter hos Nymølle, er Køber
berettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering
skulle have fundet sted.
Konventionalboden udgør 2% af fakturabeløbet på den
forsinkede del af leverancen pr. påbegyndt uge
forsinkelsen varer, men konventionalboden kan dog ikke
overstige 10% af fakturabeløbet på den forsinkede del af
leverancen.
Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt
påkrav fra Køber, dog tidligst når der sker fuld levering
eller eventuelt på det tidspunkt, hvor Køber hæver
aftalen i henhold til punkt 2.2. Køber fortaber sin ret til
konventionalbod, såfremt Køber ikke har fremsat
skriftligt krav herom inden tre (3) måneder efter, at
levering skulle have fundet sted.
2.2 Såfremt Køber er berettiget til maksimal konventionalbod i henhold til punkt 2.1, og levering fortsat
ikke finder sted, kan Køber ved skriftlig meddelelse til
Nymølle hæve aftalen, for så vidt angår den forsinkede
del af leverancen.
2.3 Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 2.1 og
ophævelse i henhold til punkt 2.2 er ethvert krav fra
Køberen i anledning af Nymølles forsinkelse udelukket,
og Nymølle er således ikke forpligtet til at betale erstatning til Køber i anledning af forsinkelse. Begrænsningerne i Nymølles ansvar gælder dog ikke, såfremt
Nymølle har forårsaget forsinkelsen ved forsæt eller
grov uagtsomhed.

4.

Ansvar for mangler

4.1 Køber er forpligtet til straks efter modtagelsen at
undersøge leverancen i overensstemmelse med sædvane
i branchen. Såfremt Køber ikke foretager sådan behørig
undersøgelse af leverancen, mister Køber retten til at
gøre krav gældende i anledning af mangler, som burde
have været opdaget ved undersøgelsen.
4.2 Køber mister adgangen til at påberåbe sig mangler ved
leverancen, såfremt Køber ikke giver skriftlig meddelelse til Nymølle herom med angivelse af manglens
beskaffenhed straks efter, at Køber har opdaget eller
burde have opdaget manglen. Køber mister under alle
omstændigheder retten til at påberåbe sig skjulte
mangler ved leverancen, såfremt Køber ikke giver
meddelelse til Nymølle herom inden fireogtyve (24)
måneder efter leveringsdagen.
4.3 Såfremt det dokumenteres, at Nymølles leverance var
mangelfuld på leveringstidspunktet, og reklamationsfristen i pkt. 4.1 og 4.2 er overholdt, påtager Nymølle sig
inden rimelig tid at afhjælpe mangler ved at foretage
reparation eller omlevering efter eget valg, forudsat at
leverancen er blevet anvendt under normale forhold i
overensstemmelse Nymølles instruktioner.
Såfremt omkostningerne forbundet med afhjælpning
overstiger 10 gange fakturaprisen for den mangelfulde
leverance, skal Køber bære den andel af afhjælpnings-
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omkostningerne, der overstiger 10 (ti) gange fakturaprisen.
4.4 Såfremt Nymølle ikke er i stand til at foretage afhjælpning i overensstemmelse med pkt. 4.3, er Køber berettiget til at hæve købet og kræve erstatning af Nymølle i
henhold til dansk rets almindelige regler. Nymølles
erstatningsansvar over for Køber for mangler ved
leverancen kan dog ikke overstige 10 (ti) gange
fakturaprisen for den mangelfulde leverance. Nymølles
mangelsansvar over for Køber, herunder forpligtelse til
at bære afhjælpningsomkostninger eller betale
erstatning, kan ikke overstige DKK 2 millioner pr.
kalenderår.

5.4 Køber skal friholde Nymølle for ethvert erstatningskrav,
som Nymølle måtte være erstatningsansvarlig for
overfor Købers kunde og/eller skadelidt tredjemand,
men som Nymølle har begrænset eller fraskrevet sig
erstatningsansvaret for i henhold til dette afsnit 5 overfor
Køber.
Nymølle opfordrer Køber til at aftale tilsvarende
omvendt-skadesløsholdelsesklausul med deres kunder.
Denne omvendte skadesløsholdelsespligt indebærer, at
hvis eksempelvis Købers kunde retter et direkte erstatningskrav mod Nymølle som følge af en skade eller et
tab omfattet af dette afsnit 5 - og Nymølle er erstatningsansvarlig herfor over for Købers kunde i henhold til
almindelige erstatningsretlige regler – så vil Køber herefter skulle friholde Nymølle for:

Nymølle er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for
indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, produktionstab, omkostninger til advokater og andre
rådgivere og andre indirekte økonomiske konsekvenstab.
4.5 Bortset fra, hvad der følger af pkt. 4.3 og 4.4. ovenfor,
er ethvert krav fra Køber i anledning af mangler ved
Nymølles leverance udelukket. Begrænsningerne i Nymølles mangelansvar gælder dog ikke, såfremt Nymølle
har forårsaget manglen ved forsæt eller grov
uagtsomhed.
5.

5.2 Nymølles erstatningsansvar for skade på andet end personer og forbrugerting kan ikke overstige DKK 2
millioner pr. skadebegivenhed. Erstatningsansvaret kan
dog i intet tilfælde overstige DKK 5 millioner pr.
kalenderår. I tilfælde af serieskader, hvorved der forstås
erstatningskrav rejst mod Nymølle i anledning af skader
eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold
og over mere end ét kalenderår (serieskader), kan erstatningsansvaret endvidere ikke overstige DKK 10
millioner.
5.3 Nymølle er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt fortjeneste, driftstab, produktionstab, omkostninger til advokater og andre rådgivere
og andre økonomiske konsekvenstab.

ethvert indirekte tab, som Nymølle ikke erstatningsansvarlig for over for Køber, jf. pkt. 5.3, samt

•

den andel af et erstatningsbeløb for direkte tab, der
måtte overstige de beløbsmæssige ansvarsbegrænsninger i pkt. 5.2.

Den omvendte skadesløsholdelsesklausul gælder, uanset
om Køber har et kontraktforhold med den tredjemand,
der retter et sådant direkte erstatningskrav mod
Nymølle.

Ansvar for følgeskader (herunder produktansvar)

5.1 Nymølle er erstatningsansvarlig over for Køber i
overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler (herunder vedrørende produktansvar)
for Købers tab som følge af en personskade og/eller
skade på andet end Nymølles leverance, herunder skade
på det bygge- og anlægsarbejde som Nymølles leverance
indgår i. Nymølles erstatningsansvar er dog begrænset,
som anført nedenfor:

•

5.5 Såfremt tredjemand rejser krav for tab og/eller skade
som beskrevet i dette afsnit 5 mod enten Nymølle eller
Køber, er den pågældende part forpligtet til omgående at
informere den anden part herom.
5.6 Begrænsningerne i Nymølles ansvar i henhold til afsnit
5 gælder ikke, såfremt Nymølle har forårsaget en defekt
ved leverancen eller skaden ved forsæt eller grov
uagtsomhed, eller såfremt begrænsningerne er i strid
med præceptiv lovgivning. Begrænsningerne gælder
ikke for personskade eller forbrugertingsskade, herunder
skader omfattet af produktansvarsloven.
6.

Lovvalg og værneting

6.1 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen,
skal afgøres efter dansk ret.
6.2 Såfremt Parterne ikke er i stand til frivilligt at løse
tvister, der udspringer af aftalen, skal tvisten løses af de
almindelige danske domstole og anlægges og pådømmes
ved Københavns Byret, medmindre Parterne aftaler
andet.
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