Betingelser og vilkår for salg, Jydsk blindrammefabrik A/S
1. Grundlag for aftale
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for Jydsk blindrammefabrik A/S (i følgende ”JBF”) Er gyldig for
alle leveringer af lister til blindrammer, længder af blindramme profiler og andre materialer såvel som køb
af maskiner, udstyr og reservedele til maskiner, hvis ikke andet er aftale skriftligt.
2. Ordrer
Afsluttende ordrer vil ikke være bindende for JBF, før der er afgivet en ordrebekræftelse. Efter modtagelsen
af ordrebekræftelse, kan denne ikke annulleres uden skriftlig accept af JBF.
3. Levering
Leverancen omfatter kun varer der er nævnt i ordrebekræftelsen.
4. Leveringssted, forsendelses risici
I tilfælde af aftalt forsendelse, forbeholder JBF sig retten til at vælge transportmidlet der skal anvendes i
forbindelse med transportering af varerne til køberen, hvis der ikke er indgået andre skriftlige aftaler med
køberen. Transporten vil altid være på købers risiko, uanset om JBF betaler transport eller ej.
5. Leveringstid
Leveringstiden skal beregnes for hver enkelt ordre, medmindre andet er aftalt skriftligt, fra den dato JBF
afgiver ordrebekræftelsen. JBF vil bestræbe sig på at overholde den aftalte leveringstid, men påtager sig
intet ansvar med hensyn til eventuelle forsinkelser. Køberen har således ingen krav på erstatning for skader
i tilfælde af forsinket levering. Kan leveringen ikke ske på grund af force majeure eller andre forhold som
JBF ikke kan kontrollere, kan JBF uden varsel forsinke leveringen på ubestemt tid eller annullere ordren
uden efterfølgende påkrav om erstatning. JBF kan aldrig holdes økonomisk eller på anden ansvarlig for
forsinkede leverancer.
6. Betingelser for betaling
Betalingsbetingelser er gensidigt aftalt mellem JBF og køberen.
Forsinket betaling berettiger JBF at påligge morarente pr. måned samtidigt med den rentesats som er
angivet på fakturaen. Enhver manglende betaling er væsentlig og giver JBF ret til, at stoppe andre
leveringer til køberen eller til at annullere alle aftaler med køberen, og kan kræve erstatning for tab i den
forbindelse. JBF kan til enhver tid på trods af modstående aftaler med en dags varsel kræve
anfordringsgaranti fra køber for betaling. Udgifterne til denne garanti er irrelevante for JBF.
Forfaldne saldoer behandles på følgende måde i samarbejde med Købmandsstandens Inkassoservice (KIS):
a. Første mandag efter overskredet betalingsfrist får du et opkald fra os, der minder dig om betalingen. Du
har hermed den resterende del af ugen til at få betalt os vores tilgodehavende uden yderligere gebyrer
eller restriktioner.
b. Får du ikke betalt os vores tilgodehavende i løbet af indeværende uge, overgives sagen automatisk til KIS,
og al fremtidig korrespondance i sagen foregår nu mellem KIS og dig.

Ved åbning af en sag hos KIS vil der blive tilføjet et gebyr på 410 kr. pr. sag. De 410 kr. består af et
rykkergebyr på 100 kr. samt et kompensationsgebyr på 310 kr. Kompensationsgebyret er fastsat af EU og er
ufravigeligt.
Samtidig med overdragelse af din sag til KIS bliver din konto spærret for yderligere handel.
c. Rykkeren skal betales inkl. gebyr direkte til KIS i henhold til den skrivelse, du modtager. Betaling af
udestående til JBF, fritager dig ikke for betaling af gebyrer, men vil blot forlænge sagen og genåbningen af
din konto.
d. Betales rykkeren ikke inden for 14 dage efter, at den er overgået til KIS, vil du blive kontaktet af KIS
telefonisk, og de vil indlede en dialog med dig om betaling. Nægtes betaling fortsat (på dette tidspunkt er
fristen for betaling overskredet med op til en måned), vil du som debitor automatisk blive registreret i RKI.
Sletning fra RKI sker straks efter, at saldo er betalt.
7. Ejendomsforbehold
Varer leveret fra JBF, forbliver med JBFS ejendomsret indtil det samlede fakturabeløb er betalt. Køber er
forpligtet til, at forsikre den fulde købsværdi indtil hele betalingsbeløbet har fundet sted. Varer leveret fra
JBF direkte til tredjepart i forbindelse til køberen, overtræder ikke ejendomsrettighederne på produkterne.
8. Reklamationer
Reklamationer over fejl og mangler skal meddeles skriftligt til JBF hurtigst muligt, og senest efter 8 (otte)
dage, med angivelse og natur. Enhver ændring eller indgreb i det solgte uden skriftlig godkendelse fra JBF,
vil fritage JBF for reklamationsforpligtelser. Der vil ikke være erstatning for indirekte tab og efterfølgende
fejl på købers varer, ligeledes med tab af fortjeneste
9. Returnering af varer
Ikke special-producerede varer kan returneres, men kun efter aftale med JBF.
10. Bestilling
Hvis produktionen af en ordre er påbegyndt, kan ordren ikke annulleres.
11. Værneting og lovvalg
Enhver uoverensstemmelse fra JBFs leverancer af blindrammelister, længder af blindrammeprofiler, andre
produkter, køb af maskiner, tilbehør til maskiner og reservedele, vil afgøres i en normal dansk domstol på
grundlag af dansk ret. Lokaliteten er aftalt at være retten i Aarhus.
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