
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
KRONOSPAN APS - NOVOPAN 

 
 

1 GENERELT 

1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle ordrer og leverancer foretaget af 

NOVOPAN, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt mellem parterne. 

1.2 Ved modtagelse af tilbud fra NOVOPAN accepterer Køber, at disse salgs- og leveringsbetingelser finder 

anvendelse. 

1.3 Ved at indgå en aftale reguleret af disse salgs- og leveringsbetingelser, accepterer Køber anvendelsen 

af salgs- og leveringsbetingelserne ved alle øvrige ordrer og leverancer foretaget af NOVOPAN. 

NOVOPAN er herefter ikke forpligtiget til udtrykkeligt at henvise hertil.  

1.4 Udelukkende NOVOPAN’s salgs- og leveringsbetingelser gælder. Købers betingelser, som måtte være i 

strid med eller afviger fra NOVOPANs betingelser, vil ikke blive anerkendt. Betingelser for køb fremsat 

af Køber såvel som eventuelle tilføjelser, som Køber har gjort til NOVOPANs salgs- og 

leveringsbetingelser er ikke bindende for NOVOPAN, selvom NOVOPAN ikke udtrykkeligt afviser dem. 

Såfremt NOVOPANs salgs- og leveringsbetingelser ikke er blevet tilsendt Køber sammen med NOVOPANs 

tilbud, eller ikke har været givet til at Køber ved en anden lejlighed, finder de alligevel anvendelse, 

hvis de allerede var kendt af Køber - eller burde have været kendt af Køber - fra tidligere forretninger 

med NOVOPAN. NOVOPANs salgs- og leveringsbetingelser gælder for NOVOPANs leveringsforpligtelser. 

1.5 Parternes aftale bliver først bindende, når den foreligger i skriftlig form. Mundtlige aftaler er først 

bindene, når disse er skriftligt bekræftet. 

1.6 Enhver service i form af teknisk rådgivning, mængdeberegning osv. fra NOVOPAN til Køber eller 

tredjemand betragtes som en uforpligtende vejledning og NOVOPAN kan ikke ifalde ansvar herfor. Køber 

er forpligtet til at sikre, at han får den nødvendige vejledning med hensyn til korrekt brug, opbevaring 

og vedligeholdelse mv. 

2 TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE 

2.1 Vilkår vedrørende pris og levering i tilbud fra NOVOPAN er ikke bindende for NOVOPAN, ligesom 

tegninger, afbildninger, dimensioner, vægt og tilsvarende data kun er bindende såfremt dette 

udtrykkeligt er aftalt. 

2.1.1 Købers ordre anses som et bindende tilbud til NOVOPAN. NOVOPAN kan acceptere tilbuddet indenfor 2 

uger fra tilbuddets modtagelse ved fremsendelse af ordrebekræftelse. 

3 PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 

3.1 Pris angives Ex Works medmindre andet er aftalt. 

3.2 Prisen inkluderer ikke fragt, told, afgifter, moms eller tilsvarende. Prisstigninger gælder for alle 

leveringer foretaget efter den af NOVOPAM fastsatte dato. 

3.3 I tilfælde af prisstigninger mellem aftalens indgåelse og faktisk leverance for så vidt angår råmateriale, 

lønninger eller andet, der åbenlyst direkte påvirker prisfastsættelsen, er NOVOPAN berettiget til 

tilsvarende at hæve den aftale pris mellem parterne. 

 



3.4 Betalingsbetingelserne er, medmindre andet er aftalt, netto kontant i DKK. 

3.5 I tilfælde af Købers betalingsmisligholdelse, mister Køber retten til enhver aftalt rabat, 

omsætningsbonus eller tilsvarende direkte eller indirekte prisreduktioner. Tilsvarende er NOVOPAN i 

tilfælde af betalingsmisligholdelse berettiget til at kræve omgående betaling af alle Købers udestående 

fordringer uanset, at disse ikke måtte være forfaldne til betaling, ligesom NOVOPAN bliver berettiget 

til at tilbageholde Købers afgivne ordrer.  

3.6 Ved betalingsforsinkelse tilskrives rente med 0,05 % pr. dag. 

3.7 Hvis der efter indgåelse af en aftale, opstår omstændigheder, der giver NOVOPAN grund til at betvivle 

Købers solvens eller kreditværdighed, alternativt hvis Købers solvens eller kreditværdighed var tvivlsom 

på aftaletidspunktet, men NOVOPAN først blev bekendt med dette senere, er NOVOPAN berettiget til 

at kræve kontant betaling eller afgivelse af passende sikkerhed af Køber før levering. Sker dette ikke, 

er NOVOPAN berettiget til at hæve kontrakten og kræve erstatning for alle udgifter. Desuden er 

NOVOPAN berettiget til at kræve øjeblikkelig betaling af alle Købers udeståender. Ved utilstrækkelig 

dækning, bortfalder alle NOVOPANs leveringsforpligtelser. 

3.8 NOVOPAN er berettiget til at modregne Købers betalinger i ældre gæld. NOVOPAN skal meddele Køber 

om enhver modregning. Hvis der er påløbet omkostninger og renter, er NOVOPAN berettiget til at 

benytte beløbet til betaling af først omkostninger, dernæst renter, og endelig hovedstolen. 

3.9 Køber er kun berettiget til at foretage modregning eller tilbageholde betaling, såfremt Købers krav er 

endeligt fastslået ved domstolene eller hvis kravet er ubestridt. 

4 LEVERING  

4.1 Levering sker Ex Works, medmindre andet er aftalt. 

4.2 I tilfælde, hvor der aftales anden levering, fastsættes denne af NOVOPAN, ligesom NOVOPAN alene 

fastsætter leveringens form, transportmetode og indpakning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 

4.3 Hvis det er aftalt, at varerne skal leveres hos Køber, er Køber ansvarlig for aflæsning. Hvis aflæsning 

ikke er afsluttet inden for to timer efter ankomst til pladsen mellem kl. 07.00-15.00, vil Køber blive 

faktureret for ventetid. Hvis køber ikke modtager varerne, kan NOVOPAN tillade, at varerne aflæsses 

på Købers adresse for Købers regning eller tage varen retur. Omkostningerne ved returnering af varer, 

transport og lageromkostninger vil blive opkrævet hos Køber. I begge tilfælde henstår varerne for 

Købers regning og risiko. 

4.4 NOVOPAN er berettiget til at ophæve aftalen, hvis ikke der stilles betryggende sikkerhed for betalingen 

og særligt, hvis ikke der kan tegnes kreditforsikring på Køber. 

4.5 Leveringstidspunktet angives i ordrebekræftelsen fra NOVOPAN eller på anden skriftlig vis. Hvis 

leveringstiden overskrides med to uger er Køber berettiget til ved påkrav at fastsætte et nyt, rimeligt 

leveringstidspunkt. Hvis levering ikke sker inden to uger fra tidspunktet fastsat i Købers påkrav, er Køber 

berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelsen skal væres skriftlig. Købers ret til ophævelse bortfalder, 

hvis NOVOPANs leveringsmisligholdelse skyldes forhold der ikke kan tilregnes NOVOPAN. 

4.6 I tilfælde af forhold uden for NOVOPANs kontrol (force majeure), herunder men ikke begrænset til 

manglende leverance af råvarer, manglende transportmuligheder, brand, eksplosioner, 

naturkatastrofer, krig, radioaktive og andre skadelige udslip, oprør, driftsnedbrud, arbejdskonflikter 

eller andre lignende begivenheder, frafalder NOVOPANs leveringsforpligtigelse. Aftalte 

leveringstidspunkter forlænges med samme tidsperiode som perioden med force majeure. Køber kan 



ikke efter udløbet af perioden med force majeure nægte modtagelse, medmindre det anses som rimeligt 

henset til den forløbne tidsperiode. 

4.7 NOVOPAN er berettiget til at levere delmængder, hvis dette findes formålstjenstligt for Køber, 

leveringen af restmængden anses for sikret og hvis ikke dette medfører yderligere omkostninger for 

Køber, medmindre NOVOPAN påtager sig at afholde disse yderligere omkostninger. 

4.8 Ved levering efter ordre i henhold til rammeaftaler eller af specialfremstillede varer, er Køber 

forpligtiget til at modtage varen på tidspunktet fastsat i ordrebekræftelsen eller senest 28 dage efter 

varsel om færdiggørelse af varen. Hvis ikke Køber modtager varen, er NOVOPAN berettiget til at 

opbevare varen i NOVOPANs lokaler mod Købers betaling af et gebyr på 750 kr. netto pr. dag og vognlæs 

eller at opbevare varen på tredjemands lager på Købers regning. NOVOPANs yderligere krav består 

upåvirket af ovenstående. Køber er berettiget til at bevise, at NOVOPAN har afholdt færre eller ingen 

omkostninger overhovedet. Levering vil blive betragtet som at have fundet sted. 

5 RISIKOENS OVERGANG 

5.1 Risikoens overgang sker ved NOVOPANs aflevering til transportøren eller når varen har forladt NOVOPANs 

lager med henblik på levering. 

5.2 Kan levering ikke ske som aftalt grundet forhold, der ikke kan tilregnes NOVOPAN, sker risikoens 

overgang, når Køber har modtaget meddelelse om, at varen er klar til levering. 

5.3 Køber er forpligtet til at aftage varen på leveringstidspunktet. Såfremt Køber ikke aftager varen, er 

NOVOPAN berettiget til at fakturere Køber for opbevaringsomkostninger. 

6 REKLAMATION  

6.1 Reklamation for synlige mangler eller mangler, der fremkommer ved nærmere inspektion samt 

fejlleverance eller fejlagtig mængde, skal ske skriftlig senest 24 timer efter varens modtagelse. 

Reklamation for skjulte mangler skal indgives skriftligt senest 24 timer efter disse konstateres. 

Manglende reklamation medfører fortabelse af eventuel garanti og retten til at gøre krav gældende.  

6.2 Køber er selv ansvarlig for, at varen egner sig til videre forarbejdning efter Købers ønske, selvom 

vareprøver tidligere har været fremsendt. 

6.3 Mindre afvigelser i det leverede berettiger ikke til reklamation. Potentielle afvigelser i kvaliteten af 

varen i henhold til udarbejdede guidelines, der på forhånd er kendt af Køber, anses for at være i 

overensstemmelse med kontrakten. Køber er kun berettiget til at påberåbe sig mangler, der medfører 

afvigelse i værdien af varen på mindst 4 %, dog minimum DKK 375. For specialproducerede ordrer kræves 

en afvigelse på mindst 10 %. 

6.4 Køber kan ikke reklamere over varer, der er solgt som del af en kampagne. Det er en forudsætning for 

Købers reklamation, at Køber har betalt i overensstemmelse med aftalens betalingsbetingelser. 

Tilbagelevering må ikke ske uden samtykke fra NOVOPAN. 

6.5 I tilfælde af levering af en mangelfuldt vare, hvor reklamation er sket som anført under pkt. 6 er 

NOVOPAN forpligtet til at sikre udbedring eller omlevering efter NOVAPANs eget valgt. Hvis udbedring 

eller omlevering ikke afhjælper manglen er Køber berettiget til forholdsmæssigt afslag eller til at 

ophæve aftalen. Ved ophævelse af aftalen er Køber ikke berettiget til at kræve erstatning for tab, 

udover som angivet under pkt. 8. 

6.6 Ved ændring, forarbejdning eller ukorrekt håndtering afvaren, bortfalder NOVOPANs ansvar. 



6.7 NOVOPAN er ikke ansvarlig for varens forringelse ved anvendelse uden for EU, medmindre NOVOPAN på 

forhånd er blevet underrettet skriftlig herom og NOVOPAN har bekræftet anvendelsen. 

6.8 NOVOPANs ansvar over for Køber for krav baseret på mangler er begrænset til 1 år (inklusive 

bygningsrelaterede fejl og defekte varer, der anvendes til anlægsarbejder). Denne frist gælder også for 

erstatningskrav som følge af en mangel vedvaren. Fristen regnes fra leveringen af varen. Ansvar i 

henhold til skader som følge af en garanti, personskade samt i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed, 

berøres ikke heraf. Enhver kommentar af NOVOPAN vedrørende et krav baseret på mangler påstået af 

Køber udgør ikke forhandlinger om et sådant krav eller om de forhold, der giver anledning til kravet, 

forudsat at NOVOPAN afviser påstanden baseret på mangler. 

6.9 Med forbehold for kontraktbestemmelser, der udtrykkeligt er aftalt på anden måde eller ufravigelige 

lovbestemmelser, udgør ovenstående bestemmelser samtlige forpligtelser for NOVOPAN. 

7 EJENDOMSFORBEHOLD  

7.1 NOVOPAN har ejendomsforbehold i varerne indtil, der er sket fuld betaling herfor i henhold til aftalen. 

7.2 Køber forpligtiger sig til at holde varerne individualiseret hos Køber i det omfang, at NOVOPANs 

ejendomsforbehold består. Individualiseringen skal ske ved mærkning. 

7.3 I det omfang varen forarbejdes til et nyt produkt, vil NOVOPANs ejendomsforbehold omfatte det 

forarbejdede produkt. 

7.4 Køber er berettiget til at videresælge varer, hvor NOVOPAN har ejendomsforbehold, forudsat at 

købesummen straks betales til NOVOPAN eller der stilles fornøden anden sikkerhed for NOVOPANs 

tilgodehavende. 

7.4.1.1 I tilfælde af nærliggende fare for betalingsmisligholdelse, rekonstruktion, konkurs eller lignende, er 

NOVOPAN berettiget til at ophæve denne ret til videresalg. 

7.4.1.2 I tilfælde af ovenstående, er Køber forpligtiget til at udlevere lagerliste over produkter, hvori NOVOPAN 

har ejendomsforbehold eller forarbejdede produkter i henhold til pkt. 7.3. Køber er ligeledes 

forpligtiget til at udlevere debitorlister for så vidt angår videresalg af produkter med 

ejendomsforbehold. 

7.4.2 Køber er forpligtiget til at opbevare varerne sikkert og holde dem forsikret. 

7.4.3 NOVOPAN er berettiget til at modtage en eventuel forsikringssum, der udbetales vedrørende produkter 

med ejendomsforbehold til NOVOPAN. 

7.5 Køber er ikke berettiget til at pantsætte varerne i det omfang NOVOPAN har ejendomsforbehold. 

7.6 Hvis værdien af NOVOPANs sikkerheder for betaling overstiger 50 % af tilgodehavendet, er NOVOPAN 

forpligtiget til at frigive det sikrede. 

8 ANSVARSBEGRÆNSNING  

8.1 Enhver ansvarsbegrænsning af NOVOPANs ansvar, omfatter også ansvar for NOVOPANS ansatte, 

repræsentanter eller andre tilknyttede personer. 

8.2 NOVOPAN er ansvarlig for skader opstået ved manglende overholdelse af garantiforpligtigelser eller ved 

personskader. NOVOPAN er ligeledes ansvarlig, hvor den skadevoldende handling er sket ved forsæt 

eller grov uagtsomhed. 

8.3 Ved skader opstået grundet simpel uagtsomhed ved NOVOPAN, er NOVOPAN kun ansvarlig i det omfang 

skadens omfang er en adækvat følge af den skadevoldende handling. 



8.4 NOVOPAN er ikke ansvarlig for Købers indirekte tab, driftstab, følgeskader eller tabte fortjeneste. 

8.5 Eventuel erstatning som NOVOPAN skal udrede, vil være begrænset til den fakturerede ordresum. 

8.6 Ved skader opstået som følge af Købers forarbejdning eller manglende eller mangelfuld instruktion til 

slutbrugeren, skal Køber holde NOVOPAN skadesløs for ethvert krav, særligt men ikke begrænset til 

krav i henhold til produktansvarsloven. 

8.7 I tilfælde af NOVOPANs tilbagekaldelse af et produkt, skal Køber yde bedst mulig assistance til 

NOVOPAN. Køber bærer selv omkostningen til tilbagekaldelse fra slutkunder til Køber, medmindre Køber 

ikke er ansvarlig for grunden til tilbagekaldelsen. 

8.8 Køber informerer i videst muligt omfang NOVOPAN om farer Køber bliver bekendt med under anvendelse 

af NOVOPANs produkter. 

8.9 NOVOPAN har tegnet produktansvarsforsikring på DKK 2,5 mio. per forsikringsbegivenhed. NOVOPANs 

produktansvar er begrænset hertil. 

9 VÆRNETING OG LOVVALG 

9.1 For leveranceaftaler gælder dansk ret. Anvendelsen af CISG begrænses i videst muligt omfang. 

9.2 Retten i Randers er værneting. NOVOPAN er berettiget til at anlægge sag ved Købers hjemting. 

10 OTHER PROVISIONS 

10.1 Skulle en bestemmelse i nærværende salgs- og leveringsbetingelser blive kendt ugyldig, består 

betingelserne i sin helhed i øvrigt. 

10.2 Parterne er forpligtiget til at erstatte den ugyldige bestemmelse med en ny, der er i overensstemmelse 

med aftalens formål. 

10.3 Ændringer eller afvigelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ske skriftligt. 

10.4 I tilfælde af afvigelse i forhold til en individuelt aftalt, skriftlig kontrakt, har kontraktens bestemmelser 

forrang. 
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