
 
 
 
 
 

RK Smede- & Maskinfabrik ApS salgs- og leveringsbetingelser 
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet, medmindre der forligger en anden af os, skriftligt 
indgået aftale, vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og uanset eventuelle afvigende bestemmelser i købers 
ordre, accept eller egne handelsbetingelser. 
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1. Tilbud og accept: 
Tilbud fra RK Smede- & Maskinfabrik ApS skal accepteres senest 14 
dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre andet er aftalt.  
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS kan annullere en bekræftet ordre, 
såfremt køber er i restance med en forfalden betaling til RK Smede- 
& Maskinfabrik ApS.  
 
Indsigelser mod de i en ordrebekræftelse anførte vilkår og 
specifikationer skal ske skriftligt inden 3 arbejdsdage fra 
ordrebekræftelsens datering. 
 
Fakturaer med ordreværdi på under DKK 500,00 ekskl. moms 
pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200,00 ekskl. moms. 
 
2. Levering: 
Levering sker ab fabrik (Ex Works, jf. INCOTERMS 2020), således 
køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer 
varen efter levering. Dette gælder, uanset RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS ifølge aftale har bestilt transporten for købers 
regning.  
 
Køber må selv drage omsorg for evt. tegning af forsikring mod 
skader, der rammer varen efter levering. 
 
3. Betaling: 
I henhold til aftale som anført på tilbud, ordrebekræftelse og 
faktura.  
 
Faktura tillægges en miljøafgift på 48,00 kr. + moms. 
 
Efter forfald debiteres renter og gebyr iht. gældende regler. 
 
4. Emballage: 
Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den angivne 
pris ekskl. emballage. 
 
Emballage tages ikke retur. 
 
5. Leveringstider: 
Leveringstider fastsættes i videst muligt omfang efter 
købers ønske. 
 
Leveringstiden er fastsat under forbehold af at force majeure ikke 
forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at 
denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af 
nødvendige leverancer eller andre uforudsete forsinkelser. Se også 
pkt. 12 herunder. 
 
Selskabets ansvarsfrihed i ovennævnte tilfælde gælder 
tillige, uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra 
andre end den, der normalt skulle foretage leveringen af de tilbudte 
eller ordrebekræftede varer.  
 
I tilfælde af forsinkelse, uanset årsagen hertil, er køber ikke 
berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. 
 
Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, 
kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. 
 
 
 
 

6. Mangler: 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ ansvar for mangler ved det leverede 
er begrænset til mangler, som viser sig inden for 1 år efter købers 
overtagelse heraf. 
 
For nye varer foretager RK Smede- & Maskinfabrik ApS inden for 
fristen på 1 år ombytning eller udbedring af dele, der er defekte på 
grund af materiale- eller fabrikationsfejl, eller fejl ved af RK Smede- 
& Maskinfabrik ApS udført montering. RK Smede- & Maskinfabrik 
ApS vælger frit, om der foretages ombytning eller udbedring. 
Foretages der udbedring, da skal køber på RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS’ forlangende sende varen retur, så der kan ske 
udbedring i RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ faciliteter. Ved både 
ombytning og udbedring er det således købers ansvar at sende 
varen retur til RK Smede- & Maskinfabrik ApS.    
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ ansvar bortfalder, hvis fejlen 
skyldes, at køber ikke har fulgt RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ 
instruktioner, hvis ombytning ønskes grundet normalt slid, hvis der 
er anvendt andre reservedele end de originale eller de af RK Smede- 
& Maskinfabrik ApS anviste, hvis evt. reparationer er udført af andre 
end de af RK Smede- & Maskinfabrik ApS godkendte værksteder 
eller hvis en af køber foretaget modifikation har medført, at det 
solgte ikke længere lever op til lovpligtige krav, certifikater eller CE-
mærkning. 
 
Hvor udbedring eller ombytning er umulig eller forbundet med for 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS uforholdsmæssigt store 
vanskeligheder eller omkostninger, da kan RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS i stedet vælge at give et forholdsmæssigt afslag i 
købesummen, der dog maksimalt kan udgøre 15% af købesummen 
for leverancen. 
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ ansvar er udtrykkeligt begrænset til 
det ovenfor anførte vedr. forholdsmæssigt afslag, ombytning eller 
udbedring. Uanset om køber herudover lider et tab er RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS’ ansvar begrænset til maksimalt 15% af 
købesummen for leverancen. 
  
Ovennævnte udgør købers eneste misligholdelsesbeføjelser i 
tilfælde af mangler ved leverancen. 
 
Hidrører den pågældende leverance fra underleverandør eller 
anden fabrikant end RK Smede- & Maskinfabrik ApS, påtager RK 
Smede- & Maskinfabrik ApS sig under ingen omstændigheder noget 
videre ansvar for solgte varer end det ansvar, RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS kan gøre gældende overfor den pågældende 
underleverandør eller fabrikant af den pågældende vare. 
 
7. Reklamation: 
Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage 
en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig. 
 
Eventuelle reklamationer over leverede varer, skal ske skriftligt, 
straks og senest 10 dage efter varens modtagelse.  
 
Der ydes ingen erstatning for følger af sådanne fejl eller udgifter 
afholdt af køberen i forbindelse med konstatering af fejlene etc.  
 
8. Annullering af ordre: 
Annullering af en ordre kræver RK Smede- & Maskinfabrik ApS´ 
forudgående, skriftlige accept og kan under alle omstændigheder 
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kun tillades, hvis ønsket om annullering er modtaget senest 7 dage 
fra ordren er bekræftet.  
 
Købers ønske om annullering af ordren skal meddeles RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS skriftligt.  
 
Eventuelle allerede afholdte omkostninger og følgeomkostninger 
forbundet med annulleringen afholdes af Køber. 
 
9. Produktansvar: 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt af 
leverancen på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens 
leverancen er i købers besiddelse, ligesom RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS ikke er ansvarlig for skader forvoldt af køber ved 
brug af varen uden for dennes formål eller i strid med RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS’ instruktioner. 
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS kan ikke gøres ansvarlig for direkte 
eller indirekte skader eller tab, derunder driftstab, avancetab, 
tidstab og lign. Dette gælder dog ikke personskade. 
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS´ produktansvar pr. kalenderår, for 
person og/eller tingskader kan ikke overstige DKK 10.000.000,00. 
 
De nævnte begrænsninger i RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ ansvar 
gælder ikke, hvis et tab er forårsaget af RK Smede- & Maskinfabrik 
ApS grove uagtsomhed eller fortsæt. Hvis tredjemand fremsætter 
krav mod en af parterne i henhold til dette punkt, skal denne part 
straks underrette den anden part herom.  
 
Køberen skal holde RK Smede- & Maskinfabrik ApS skadesløs i den 
udstrækning RK Smede- & Maskinfabrik ApS pålægges ansvar over 
for tredjemand for skade eller tab, som RK Smede- & Maskinfabrik 
ApS efter dette punkt ikke er ansvarlig for over for køberen. 
 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS og køber er gensidigt forpligtede til 
at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som 
behandler krav, der er rejst mod en af dem af tredjemand, på 
grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af 
leverancen. 
 
 
 

10. Generel ansvarsbegrænsning: 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ ansvar over for køber er begrænset 
til, hvad der udtrykkeligt følger af nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser. Dette gælder ethvert tab herudover, som 
køber kan lide, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre 
økonomiske konsekvenstab eller indirekte tab. 
 
11. Ejendomsret: 
Ejendomsretten til salgsgenstanden forbliver, med de 
begrænsninger der følger af gældende lovgivning, hos 
RK Smede- & Maskinfabrik ApS indtil hele købesummen med renter 
og samtlige omkostninger forbundet med levering, forsendelse, 
forsikring m.v., som afholdes eller udlægges af RK Smede- & 
Maskinfabrik ApS er fuldt indbetalt af køber. 
 
12. Force majeure: 
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de 
forhindrer RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ opfyldelse af sine 
forpligtelser eller gør opfyldelsens urimeligt byrdefuld, og hvor 
omstændighederne ikke kunne forudses ved den pågældende 
aftales indgåelse: Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed 
som parterne ikke er herre over, herunder brand, naturkatastrofer, 
ekstreme vejrfænomener, krig, mobilisering, militærindkaldelse, 
rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutarestriktioner, oprør 
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, 
indskrænkninger i tilførslen af drivkraft, udbrud af smitsom sygdom 
af ikke uvæsentligt omfang, samt mangler ved eller forsinkelse af 
leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette 
punkt nævnte omstændigheder. 
 
13. Værneting: 
Ethvert køb og enhver aftale i øvrigt, omfattet af nærværende salgs- 
og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret. CISG finder dog ikke 
anvendelse. 
 
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, da skal tvisten 
indbringes for domstolene med Retten i Horsens som værneting i 
første instans. 
 
14. AB18 
Hvor relevant og andet ikke følger af RK Smede- & Maskinfabrik ApS’ 
salgs- og leveringsbetingelser følges AB18.  
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