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1. Generelt 
1.1 Enhver levering fra Vermeer Danmark A/S cvr. 28287461 sker på grundlag af nærværende salgs- og 
leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og 
sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, 
medmindre andet fremgår af den af Vermeer Danmark A/S fremsendte ordrebekræftelse. 
 
2. Indgåelse 
2.1 Vermeer Danmark A/S bliver tidligst forpligtet ved de af Vermeer Danmark A/S afgivne erklæringer, uanset 
hvorledes disse betegnes, når Vermeer Danmark A/S har afsendt ordrebekræftelse. Vermeer Danmark A/S er 
berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kendskab at tilbagekalde de af Vermeer Danmark 
A/S frem sendte tilbud/ordrebekræftelser. 
 
3. Fuldmagt 
3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at  
forpligte Vermeer Danmark A/S uden skriftlig aftale herom. 
 
4. Priser 
4.1 Alle priser angives i DKK (danske kroner) medmindre andet er udtrykkeligt/skriftligt aftalt mellem parterne. 
 
4. Alle priser, herunder priser i henhold til de af Vermeer Danmark A/S udarbejdede prislister, er dagspriser, 
ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelse emballage. Vermeer Danmark A/S forbeholder sig ret til 
med 30 dages varsel at ændre prislister og katalog mm. 
 
4.3 Prisen er ekskl. arbejde, som på løber som følge af, at det materiale, Køber har leveret, er  
mangelfuldt, overarbejde, som på løber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, 
opbevaring af færdigt arbejde m.v. 
 
4.4 Hvis der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og 
leveringsomkostningerne samt i leverandørens priser, er Vermeer Danmark A/S berettiget til  
at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. 
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4.5 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valuta 
kursen på mere end 5 % berettiger derfor Vermeer Danmark A/S til at regulere prisen herefter. 
 
5. Produktinformation 
5.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale/ PDF samt på www.vermeer.dk og på 
www.arboristudstyr.dk  er af vejledende karakter og Vermeer Danmark A/S påtager sig intet ansvar for fejl i 
dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det 
omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne. 
 
6. Leveringsbetingelser 
6.1 Levering sker INCOTERMS 2020, hvorefter Køber, når produktet er færdigbearbejdet og klar 
til levering, bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er 
pligtig til i god tid at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er 
Vermeer Danmark A/S berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning. 
 
6.2 Hvor ikke andet er skriftlig aftalt, er de af Vermeer Danmark A/S angivne leveringstids tidspunkter angivet 
efter Vermeer Danmark A/S bedste skøn. Hvis Vermeer Danmark A/S må indse, at det angivne 
leveringstidspunkt ikke kan overholdes, eller det må anses for sandsynligt, at leverancen bliver forsinket, er 
Vermeer Danmark A/S forpligtet til snarest at give Køber meddelelse herom og samtidig angive, hvornår levering 
forventes at kunne finde sted. 
 
6.3 Vermeer Danmark A/S ansvar for det tab, som Køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende 
levering kan aldrig overstige DKK 250.000,00, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder 
indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab. 
 
6.4 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin  
afhentningsforpligtelse, er Vermeer Danmark A/S berettiget til at hæve aftalen og gøre  
erstatningskrav gældende. Desuden er Vermeer Danmark A/S berettiget til at bortsælge  
eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko. 
 
6.5 Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i  
så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke 
blive krediteret. 
 
7. Betalingsbetingelser 
7.1 Vermeer Danmark A/S betalings betingelser er som anført i ordrebekræftelsen. 
 
7.2 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og 
indtil betaling sker. 
 
7.3 Ved fremsendelse af betalingspåmindelser kan der beregnes et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. betalings-
påmindelse. 
Ved betalingsmisligholdelse er Vermeer Danmark A/S berettiget til at kræve Vermeer Danmark A/S 
omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte 
maksimumtakster. 

 
 

http://www.vermeer.dk/
http://www.arboristudstyr.dk/


 

 

 

     Vermeer Danmark A/S · Agenavej 22 · 2670 Greve · Tlf. +45 44 99 11 88 · Fax +45 44 95 55 88 · www.vermeer.dk 

 
 
 
7.4 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers 
reklamation efter punkt 10 ikke berettiger Køber til at tilbageholde købesummen. 
 
7.5 Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Vermeer Danmark A/S er berettiget til at tage det 
solgte produkt tilbage, hvis Køber helt eller delvist misligholder sin betalingsforpligtelse. 
 
7.6 Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 
6, er Vermeer Danmark A/S berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side 
og/eller gøre erstatningskrav gældende. Vermeer Danmark A/S kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også 
indirekte tab. 
 
7.7 Ejendomsret, Vermeer Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købssummen 

med evt. renter og omkostninger er betalt.  

Indtil ejendomsretten er overgået til køber, er denne uberettiget til at videre sælge, pantsætte, udlåne, udleje, 

eller på anden måde disponere over det købte i strid med den af Vermeer Danmark A/S forbeholdt 

ejendomsret.  

Under ejendomsforholdet indgår udstyr, tilbehør, komponenter, m.v., der er monteret også af tredjemand til 

komplettering, istandsættelse eller ombytning af udstyr m.v. der medfulgte ved levering eller andet i stedet 

herfor.  

Ejendomsforbeholdet omfatter f.eks. også senere fornyelse af tilbehør af enhver art.  

De ved kontrakten solgte genstande hører således sammen, så at køber ikke, hvis sælger tager genstanden 

tilbage, kan adskille de enkelte genstande fra hinanden. 

8. Mangler 
8.1 Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Vermeer Danmark A/S forpligtet og berettiget til 
efter eget valg at afhjælpe manglen, at foretage om levering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale 
erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport, forsikring, rejse, 
montage og andre omkostninger ved afhjælpning eller levering betales af Køber. 
 
8.2 Hvis Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes 
Straks efter, at manglen er eller burde være konstateret. 
 
8.3 Hvis Køber tilbagesender mangelfulde leverancer eller dele med henblik på returnering eller 
reparation, bærer Køber omkostningerne og risikoen ved transporten. 
 
8.4 Vermeer Danmark A/S erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og 
erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab. 
 
8.5 Vermeer Danmark A/S hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af 
Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet. 
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9. Force majeure 
9.1 Vermeer Danmark A/S er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Vermeer Danmark A/S 
forpligtelser, hvis Vermeer Danmark A/S kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Vermeer Danmark 
A/S kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport eller 
importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, 
produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. 
 
9.2 I så fald er Vermeer Danmark A/S berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve 
aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Vermeer 
Danmark A/S forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at 
hæve aftalen. 
 
10. Reklamations og undersøgelsespligt 
10.1 Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at 
reklamere over enhver mangel. 
 
10.2 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. 
 
11. Produktansvar 
11.1 Vermeer Danmark A/S er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, hvis det bevises, 
at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Vermeer Danmark A/S side ved det af Vermeer Danmark A/S 
leverede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er 
årsagssammenhæng mellem skaden og defekten, inden for garantiperioden. 
 
11.2 Vermeer Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens 
produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori 
produktet indgår, ligesom Vermeer Danmark A/S ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet 
indirekte tab. 
 
11.3 I tilfælde af, at Vermeer Danmark A/S bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er 
Køber pligtig til at holde Vermeer Danmark A/S skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne 
produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber. 
 
11.4 Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet  
om Vermeer Danmark A/S produktansvar. 
 
12. Lovvalg og voldgift 
12.1 Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Vermeer Danmark A/S skal afgøres efter danske 
retsregler 
 
12.2 Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Vermeer Danmark A/S, skal indbringes for Retten i 
Roskilde. 
 


