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Salgs- og leveringsbetingelser
Ethvert salg sker udelukkende på Strandmøllen A/S’ nedennævnte
salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftalt.
Strandmøllens eventuelle undladelse af at gøre indsigelser mod
bestemmelser indeholdt i nogen form for meddelelse fra køberen
kan ikke betragtes som et afkald på anvendelsen af bestemmelserne
i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Priser

Priser er angivet excl. moms. Strandmøllen kan regulere den angivne pris indtil leveringen som følge af dokumenterede forøgede
fremstillings- og tilvejebringelsesomkostninger for Strandmøllen
som følge af ændringer i skatter, afgifter, valutakurser, toldsatser,
råmateriale, transportomkostninger m.v.

Betaling

Betalingsbetingelserne er netto kontant i henhold til faktura, med
mindre andet er skriftligt aftalt. Der kan blive pålagt fakturagebyr,
afhængig af faktura- og betalingsmåde.
Sker betaling ikke i rette tid, er Strandmøllen berettiget til at fordre
morarente af det skyldige beløb på 2% pr. måned.
De leverede varer forbliver Strandmøllens ejendom, indtil den fulde
købesum er betalt.

Levering

Levering sker ab fabrik/lager, således at køberen bærer risikoen
for hændelige begivenheder, der rammer de leverede varer efter
levering. Dette gælder, uanset om Strandmøllen måtte afholde
udgifterne til varens videre transport.		
Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod
skader, der rammer det købte efter leveringen.
For mindre leverancer pålægger Strandmøllen et fragt- og
ekspeditionsgebyr.
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for
force majeure og manglende eller mangelfulde leverancer fra
leverandørerne eller andre årsager uden for Strandmøllens
kontrol.

Reklamation

Reklamation skal ske straks og senest 8 dage efter varens
modtagelse.

Flasker, Batterier og teknisk udstyr

Ved levering af gasser i flasker, batterier, flaskecontainere, eller
anden emballage samt teknisk udstyr, såsom tanke, gasmixere,
fryseudstyr m.v., beregnes en leje efter gældende lejebetingelser.
Indsigelser mod opgørelser samt lejeberegning skal ske senest 14
dage fra fakturamodtagelse. Betaling anses som en accept af den
registrerede beholdning af flasker, batterier og udstyr.
Flasker, batterier og udstyr forbliver Strandmøllens ejendom og
hjemtages når samhandel mellem parterne, uanset årsag, ophører.
Strandmøllens flasker, batterier og udstyr må kun anvendes til de af
Strandmøllen leverede produkter og må ikke udlånes til tredjemand.
Brugeren af Strandmøllens flasker, batterier og udstyr hæfter
for enhver skade, der måtte blive påført dette. Bortkomne eller
beskadigede flasker, batterier eller udstyr erstattes til dagspris.
Eventuel reparation af udstyr må kun foretages efter forudgående
skriftlig aftale med Strandmøllen.
Strandmøllen efterser og afprøver tankanlæg uden udgift for køber.
For øvrige anlæg sker eftersyn kun efter skriftlig aftale.
Køber holder for egen regning flasker, batterier og udstyr forsikret
mod enhver skade.

Sikkerhedsforskrifter

Køber er forpligtet til at instruere sit personale i korrekt brug
jf. ”Sikkerhedsdata for gasser”, samt i brugen af lejet udstyr.
Gældende version af sikkerhedsdata for gasser, forefindes på www.
strandmollen.dk.
Det er købers ansvar, at en gas er egnet til det formål, hvortil den
anvendes. Strandmøllen yder råd og vejledning.

Tegninger og tekniske beskrivelser

Køberen er kun berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen
er væsentlig. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde
af forsinkelse, uanset om forsinkelsen måtte kunne tilregnes
Strandmøllen.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk
og anden art samt priser, som er anført i kataloger, prospekter,
cirkulærer, annoncer, billedmateriale, og web-sider er omtrentlige.
Sådanne oplysninger er kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt
fremgår af Strandmøllens ordrebekræftelse eller anden skriftlig
aftale.

Leverancens omfang

Produktansvar

Ved levering af luftarter beregnes leverancen på grundlag af en
gastilstand ved 981 mbar og 15º Celcius.
Det antal enheder eller den mængde, som Strandmøllen skal levere,
kan variere med plus/minus 4% i forhold til den aftalte mængde,
således at den leverede mængde inden for disse grænser anses for
rigtig ydelse, som køber er pligtig til at aftage og betale for, som om
der var leveret den aftalte mængde.
Strandmøllen kan ikke drages til ansvar for manglende levering
uanset, om der hos kunden er opsat overvågningsudstyr af indhold i
tanke, flasker eller batterier.

Mangler

Såfremt køber inden for et tidsrum på 12 måneder fra leveringen
dokumenterer, at der er mangler ved en leverance, påtager
Strandmøllen sig efter sit valg enten uden beregning for køber at
ombytte/udbedre den mangelfulde vare, eller at kreditere køber for
den mangelfulde vare.
I tilfælde af mangler kan køber ikke gøre andre beføjelser gældende
end ovennævnte. Erstatning kan i intet tilfælde ydes til dækning af
driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre
lignende indirekte tab.

1.	For skader på person eller ting, der er en følge af mangler
eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter
Strandmøllen i det omfang, ansvaret kan pålægges denne.
2.	Strandmøllen påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab,
tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre lignende
indirekte tab.
3.	Det maksimale erstatningsbeløb er kr. 10 mio. ved erhvervstingskade.

Tvister

Uoverensstemmelser i anledning af aftalen og til denne føjede
bestemmelser skal afgøres efter dansk ret, og efter Strandmøllens
valg, ved voldgift eller ved Sø- og Handelsretten i København.
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