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HANDELSBETINGELSER 
 
for Danmark excl.: Færøerne, Grønland og ikke brofaste øer i Danmark. 
 

1. Anvendelse  
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig 
aftale mellem parterne. 
Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle betingelser er Smedeværkstedet´s salgs- og leveringsbetingelser 
gældende. 
 
2. Tilbud og bestilling 
Alle afgivne skriftlige tilbud er gældende i 14 dage fra afgivelsesdato. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder 
Smedeværkstedet sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet. 
Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Såfremt kunden bestiller 

en ydelse telefonisk eller via e-mail fraskrives fortrydelsesretten på 14 dage. Med mindre andet er aftalt, indgås en aftale 

om udførelse af opgaver ved kundens accept af tilbuddet.  

Ved prisforespørgsler på produkter eller reparation, faktureres pr. påbegyndt time, og der faktureres min. 0,5 time. 

 

4. Produktinformation og Serviceydelser 
Alle oplysninger og data i Smedeværkstedet´s materiale om produktinformationer samt prislister kan hverken direkte eller 
indirekte anses for at indeholde garantier og er kun bindende i det omfang aftalen udtrykkeligt henviser til disse. 
Smedeværkstedet er ikke ansvarlig for, at serviceydelser / reparationer opfylder lovgivning eller standarder eller kan 

anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 

5. Priser  
Priser i tilbud, ordrebekræftelse, faktura mv. er dagspriser eksklusive moms, og er ekskl. emballage, levering, tillæg, gebyr, 
afgifter, montage mv. Smedeværkstedet forbeholder sig ret til at ændre priser i tilfælde af væsentlige ændringer i 
transportomkostninger, told, skatter, afgifter, produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmaterialer, prisændringer hos 
Smedeværkstedet´s leverandører, valutakurser, diskonto, samt ved force majeure og andre uforudsete begivenheder. 
Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU-myndighedernes indgreb i prisdannelsen i forhold til 
produkter i form af eks. stål, rustfrit stål, aluminium, metaller og lignende. 
For bortskaffelse af affald af enhver art faktureres miljøgebyrer og omkostninger samt kørsel. 
 
6 Levering  
Smedeværkstedet leverer serviceydelser/reparationer/produkter, når eventuelle tekniske detaljer og formaliteter m.v. 

foreligger. Leveringstiden angives omtrentligt og er uforbindende. Smedeværkstedet tilstræber til enhver tid at levere 

hurtigst muligt. Hvis der opstår uventet forsinkelse i leveringen, informeres kunden herom og der oplyses en ny forventet 

leveringstid. 

Med mindre andet er aftalt, sker levering altid ab fabrik. 

Smedeværkstedet forbeholder sig ret til dellevering og fakturering pr. dellevering. 
Aftager køberen ikke produkterne rettidigt, er Smedeværkstedet berettiget til at fakturere den aftalte købesum, og er 
samtidig berettiget til at debitere lagerleje. Fakturerede varer henligger for køberens risiko.  
Aftager køberen ikke den aftalte mængde, er Smedeværkstedet berettiget til betaling for fremstillede produkter, samt for 
særligt indkøbt råmateriale, del-komponenter o.l.  
Alle omkostninger i forbindelse med transport af serviceydelser og produkter m.v., såsom fragt, forsikring etc. Skal betales 
af køber. Foretager Smedeværkstedet udlæg herfor, vil beløbet blive debiteret på fakturaen. 
 
7. Betaling  
Kunden skal betale alle fakturaer i henhold til den oplyste betalingsbetingelse på fakturaen.  
Betaler køber ikke fakturabeløbet rettidigt, er Smedeværkstedet berettiget til fra forfaldsdato at beregne morarente og  
til at opkræve rykkergebyr og kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser. 
Smedeværkstedet forbeholder sig ejendomsret over det solgte, indtil betaling er sket. Opfylder køber ikke sin 
betalingsbetingelse, har Smedeværkstedet ret til at tage varerne tilbage. 
Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod Smedeværkstedet i udstedte fakturaer, og har ikke 
ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 
Hvis købers betalingsevne efter Smedeværkstedet ´s opfattelse forringes væsentligt efter tilbuddets afgivelse, er 
Smedeværkstedet berettiget til, som betingelse for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse for 
købesummen.  
Smedeværkstedet er i alle tilfælde berettiget til at undersøge kundens betalingsevne, og kan kræve forudbetaling for en 
ydelse. 
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura senest 7 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra 
Smedeværkstedet, har Smedeværkstedet ud over rente, ret til at ophæve salget af de produkter/serviceydelser, som 
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forsinkelsen vedrører, ophæve salget af produkter/serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve 
forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.  
 
8 Ejendomsforbehold  
Det solgte forbliver Smedeværkstedet´s ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende det solgte er betalt.  
Smedeværkstedet har brugsret til produktionsværktøjer, tegninger og andet teknisk materiale vedrørende leverancen, 
uanset om køberen har betalt herfor, med mindre andet skriftligt er aftalt.  
Produkter fremstillet af Smedeværkstedet tages ikke retur, da fremstilling udelukkende sker efter kundens ordre og 
kundens tegningsgrundlag. 
 
9 Ansvar for mangler  
Smedeværkstedet hæfter ikke for driftstab eller andre økonomiske konsekvens tab indtrådt hos køber eller tredjemand som 
følge af mangler.  
Smedeværkstedet er ikke ansvarlig for tab, som overstiger værdien af købesummen for den mangelfulde vare.  
Smedeværkstedet er berettiget til at foretage afhjælpning af eventuelle mangler, herunder eventuelt at foretage omlevering 
inden for rimelig tid.  
Køber er afskåret fra at igangsætte eller foretage afhjælpningsarbejder for Smedeværkstedet´s regning – herunder via 
hovedentreprenør eller andre entreprenører – uden Smedeværkstedet´s forudgående skriftlige samtykke hertil.  
Smedeværkstedet er ikke ansvarlig for, at det fremstillede produkt/det solgte kan anvendes som antaget af køberen, men 
er alene ansvarlig for at produktet er udført i henhold til købers tegningsgrundlag.  
 
10 Forsinkelse 
Smedeværkstedet hæfter ikke for noget tab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse, og kan ikke 
pålægges dagbøder el.lign. 
Angivelse af leveringsterminer er fastsat efter bedste skøn, men Smedeværkstedet forbeholder sig dog ret til at udskyde 
terminen på grund af omstændigheder, som angivet i pkt.14. 
 
11 Reklamation  
Kunden skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Smedeværkstedet. Meddelelsen skal ske straks efter manglen 
er opdaget eller burde være opdaget og senest 2 dage efter levering. 
Det er Smedeværkstedet´s afgørelse om en mangel skal afhjælpes ved en omlevering, eller en reparation. 
Såfremt kunden ikke underretter Smedeværkstedet om en mangel inden for rimelig tid, mister kunden sin ret til at 
fremsætte krav i anledning af manglen. For erhvervskunder skal reklamationen ske uden ugrundet ophold. 
I tilfælde af reklamation er kunden ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til 
Smedeværkstedet uden dennes skriftlige godkendelse. 
Ved uberettiget reklamation forbeholder Smedeværkstedet sig ret til at debitere sine omkostninger i forbindelse hermed. 
 
12 Produktansvar  
Smedeværkstedet hæfter ikke for og er ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, driftstab, avancetab, tabt fortjeneste 
eller andre økonomiske konsekvenstab indtrådt hos køber eller tredjemand, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid 
eller goodwill som følge af eksempelvis defekte produkter og/eller fejlmontage af kundens produkter i f.eks. 
produktionsanlæg og/eller bestilte produkter til kunden til montage og brug i f.eks. produktionsanlæg. 
Smedeværkstedet hæfter ikke for skade på fast ejendom, løsøre og tingskade efter leveringen og i øvrigt ikke for skade 
som indtræder, mens det solgte, er i købers besiddelse eller såfremt det solgte indgår i købers produkter.  
Smedeværkstedet hæfter ikke for skade, der opstår efter montage, hvor eksempelvis montering er udført efter ordre fra 
kunden. 
Såfremt Smedeværkstedet måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjepart, er køber forpligtiget til at holde 
Smedeværkstedet skadesløs, i det omfang det følger af ovenstående. 
Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Smedeværkstedet.  
Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden 
herom. 
 
13 Tegninger og beskrivelser. 
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i materiale er omtrentlige og kun 
bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem. 
Alle oplysninger er altid angivet med forbehold for trykfejl og konstruktionsændringer. Med mindre andet er anført, er 
prisoplysninger altid angivet, som dagspriser excl. moms. 
 
14 Force majeure og andre uforudsete omstændigheder.  
Smedeværkstedet hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, 
herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, ekstreme vejrforhold, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, 
valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra 
underleverandører eller forsinkelse med sådanne, driftsstop, tyveri, brand, naturkatastrofe eller lignende omstændigheder, 
som Smedeværkstedet ikke kunne undgå, og hvis følger Smedeværkstedet ikke har kunnet afværge.  
Smedeværkstedet påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.  
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Smedeværkstedet er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse bliver umulig på 
grund af ovennævnte. 
 
15 Behandling af personhenførbare oplysninger 
Smedeværkstedet behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen og -loven. 
Oplysninger om Kundens navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. benyttes alene i forbindelse med administration af 
kundens bestilling, kommunikation og fakturering. 
Smedeværkstedet opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. 
Smedeværkstedet hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre 
kunden har givet accept til dette.  
 
16 Lovvalg og værneting  
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.  Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan løses i 
mindelighed, afgøres ved voldgift og/eller danske retsregler, herunder sædvane og handelskutymer. 
 
 

 

 

SMEDEVÆRKSTEDET  
Fortevej 17 
8464 Galten  
Tlf. 22469953 
CVR: 27801641 
Mail: bikebird.dk@gmail.com 
 


