
Generelle salgs- og leveringsbetingelser for  
Randers Maskinfabrik A/S, CVR: 30545362 

 

1. Aftalegrundlag 
1.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, 

sker alle leverancer på grundlag af nedenstående 
salgs- og leveringsbetingelser, som finder anvendelse 
både på levering af et fysisk produkt, ved levering af en 
arbejdsydelse og ved levering af en kombination heraf.  

1.2. Ved ordreafgivelsen accepterer vore kunder 
udtrykkeligt vore generelle forretningsbetingelser. 
Mundtlige eller telefoniske aftaler, der afviger fra vore 
generelle forretningsbetingelser, bliver først bindende 
efter skriftlig bekræftelse.  

2. Tilbud og ordreafgivelse  
2.1 Tilbud afgivet af Randers Maskinfabrik A/S er åbne for 

accept i 30 dage fra den i tilbuddet anførte dato. 
2.2 Der er indgået en bindende aftale mellem parterne, når 

køberen inden udløbet af acceptfristen accepterer 
Randers Maskinfabrik A/S’s tilbud. Randers 
Maskinfabrik A/S udsender ordrebekræftelse 
vedrørende de indgåede salgsaftaler. Stemmer 
Randers Maskinfabrik A/S’s tilbud ikke overens med 
bestillingen, skal køber straks reklamere. I modsat fald 
vil køberen være bundet af ordrebekræftelsens indhold. 

2.3 Såfremt der skal foreligge statiske beregninger eller 
certifikater af enhver art, skal det af køber være angivet 
på ordretidspunktet. Disse beregninger og certifikater 
vil blive udarbejdet eksternt og på købers regning. 

 
3. Pris og betaling 
3.1. Alle angivne priser i tilbud og ordrebekræftelser er uden 

moms og eventuelle afgifter. Priserne er dagspriser, ab 
lager. Rabatter og andre afvigelser fra ovennævnte 
forekommer kun efter nærmere aftale.  

3.2. I tilfælde af ændringer i valutakurser, råvarepriser, told- 
og afgiftssatser, transportomkostninger samt andre 
forhold, der ligger uden for Randers Maskinfabrik A/S’s 
kontrol, forbeholder Randers Maskinfabrik A/S sig ret til 
at ændre aftalte priser tilsvarende frem til 
leveringstidspunktet. I følgende tilfælde kan Randers 
Maskinfabrik A/S endvidere kræve betaling ud over 
tilbudssummen:  
a. Ekstraarbejde forårsaget af ufyldestgørende eller 
ukorrekte oplysninger fra køberen 
b. Ekstraarbejde forårsaget af købers ønske om 
ændringer 
c. Ekstraarbejde efter aftale mellem parterne 
d. Opbevaring, levering, vedligeholdelse, transport eller 
lignende på grund af en leverance, som er blevet 
forsinket på grund af forhold, som kan henføres til 
køber, herunder hændelige begivenheder, som måtte 
være indtruffet efter risikoovergang har fundet sted, jf. 
pkt. 4.1. 

3.3. Med mindre andet fremgår af ordrebekræftelsen, er den 
angivne pris ekskl. emballage og fragt. 
 

4. Levering 
4.1. Levering sker ab fabrik, således at køber bærer 

risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen 
herefter. Dette gælder, uanset om Randers 
Maskinfabrik A/S ifølge aftale afholder udgifterne til 
varens transport. Køber må selv drage omsorg for 
eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer 
varen efter levering. Emballage tages ikke retur. 

4.2. Hvis Randers Maskinfabrik A/S forventer en forsinkelse 
i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede 
ydelser, informerer Randers Maskinfabrik A/S køber om 
det, samt oplyser årsagen til forsinkelsen og ny 
forventet leveringstid. 

5. Betaling 
5.1. Betaling skal, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, ske 

netto kontant 14 dage fra fakturadato. Ved betaling 
efter forfaldsdato tilskrives morarente på 2% pr. 
påbegyndt måned fra forfaldsdato. 

5.2. Randers Maskinfabrik A/S forbeholder sig 
ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling er 
modtaget. 
 

6. Mangler og reklamationer 
6.1. Ved modtagelse af et produkt er køber ansvarlig for at 

gennemgå produktet og derved sikre sig, at det 
leverede er uden mangler.  

6.2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, 
straks efter manglen er eller burde være opdaget, give 
Randers Maskinfabrik A/S skriftlig meddelelse herom 
samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har 
opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke 
reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre 
manglen gældende. 

6.3. Hvis køber forlanger, at afhjælpningen skal ske under 
særlige omstændigheder f.eks. uden for normal 
arbejdstid, under særlige arbejdsforhold eller lignende, 
har Randers Maskinfabrik A/S ret til at opkræve evt. 
ekstraomkostninger. 

6.4. Randers Maskinfabrik A/S har intet ansvar for mangler, 
herunder funktionsevne eller egenskaber ved 
produkter, der baserer sig på materiale eller 
tegninger/beregninger fra køber eller en af denne 
antaget medhjælp. Tilsvarende gælder hvis Randers 
Maskinfabrik A/S bistår med rentegning, 
programmering eller udarbejdelse af prototyper ud fra 
købers oplysninger. 

6.5. Randers Maskinfabrik A/S hæfter ikke for fejl og 
mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata, 
der er leveret eller foreskrevet af kunden, er uegnede til 
formålet. 

6.6. Randers Maskinfabrik A/S er ikke ansvarlig for driftstab, 
tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

6.7. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne 
om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal 
denne part straks underrette den anden herom. 

6.8. Under alle omstændigheder er Randers Maskinfabrik 
A/S’ eventuelle erstatnings-og/eller produktansvar 
maksimeret til fakturaprisen. 
 

7. Immaterielle rettigheder 
7.1. Alle immaterielle rettigheder, som i forvejen tilhører 

Randers Maskinfabrik A/S, og alle immaterielle 
rettigheder, som i øvrigt måtte opstå i forbindelse med 
udførelse af ordren, vedbliver at tilhøre Randers 
Maskinfabrik A/S. 
 

8. Gældende ret og værneting 
8.1. Enhver tvist mellem parterne i henhold til nærværende 

salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved Randers 
Maskinfabrik A/S’s værneting og afgøres i henhold til 
dansk ret. 


