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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
 
Enhver levering af mørtel, grus, sand, skærver, pyntesten, kalk, muldjord, 
bark, flis og knust beton/asfalt fra Vraa Mørtelværk sker på grundlag af 
nærværende salgs- og leveringsbetingelser, og dermed tilsidesætter alle 
aftaler og sædvaner som er i strid med betingelserne, medmindre andet er 
skriftligt aftalt mellem parterne.  

1. Aftale 

1.1 Vraa Mørtelværk er en del af Sejlstrup Entreprenørforretning A/S, CVR.nr. 
15179937.  

1.2 Aftale mellem parterne kan først anses for indgået når Vraa Mørtelværk 
bekræfter aftalen.  

2. Pris og mængde 

2.1 Alle oplyste priser er excl. moms pr. oplyst mængde leveret på byggeplads 
inden for Vraa Mørtelværks almindelige leveringsområder i henhold til en-
hver tid gældende ”Priser på vådmørtel leveret løs”, medmindre andet er 
aftalt mellem parterne.  

2.2 Priserne er gældende for leverancer inden for normal arbejdstid (7-16 alle 
hverdage). For leverancer uden for normal arbejdstid beregnes tillæg.  

2.3 Vraa Mørtelværk fakturerer efter den på dagen gældende prisliste, med 
mindre andet er aftalt.  

2.4 Vraa Mørtelværk er berettiget til at kræve ekstrabetaling, udover de i 
prisoplysningen oplyste priser, for ekstraarbejder, ekstra leverancer, over-
arbejde og/eller andre forhold der skyldes købers forhold.  

3. Betaling 

3.1 Betaling skal ske senest 14 dage efter produktet er leveret (forfaldstids-
punktet), såfremt andet ikke er særskilt aftalt. 

3.2 Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2 % pr. påbegyndt måned, 
beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.  

3.3 Køber er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til 
modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 10 ikke berettiger Kø-
ber til at tilbageholde købesummen. 

4. Levering 

4.1 Vraa Mørtelværk leverer produktet så tæt på det af køber anviste sted, som 
tilkørselsforhold tillader. Levering anses for sket når produktet er ankom-
met til det af køber anviste sted. 

4.2 Køber er forpligtet til at drage omsorg for, at der kan ske levering ved det af 
køber anviste sted. Såfremt der ikke kan ske levering på grund af forholdene 
ved det af køber anviste sted, er køber forpligtet til at afholde samtlige eks-
tra omkostninger som forholdene medfører.  

4.3 Såfremt der ikke kan ske forsvarlig levering på grund af forholdene ved det 
af køber anviste sted, er Vraa Mørtelværk ikke forpligtet til at levere og, 
køber er forpligtet til at erstatte Vraa Mørtelværks tab, herunder avancetab 
og faktiske udgifter.   

4.4 Behørig bundsikring af brugsstedet for siloen er til enhver tid kundens 
ansvar. 

4.5 Køber hæfter for skader, herunder skader på tredjemands ejendom, der 
skyldes, at køber har anvist et ikke egnet leveringssted og/eller adgang her-
til.  

5. Ejendomsforbehold 

5.1 Den leverede silo stilles udlejet til rådighed. Ejendomsretten til den 
udlejede silo er til enhver tid Vraa Mørtelværks. Køber bærer ansvaret for 
siloen mens den er i købers varetægt.  

5.2 Ejendomsretten til leverede produkter er, indtil Vraa Mørtelværk modtager 
betaling for produkterne, til enhver tid Vraa Mørtelværks.  

6. Misligholdelse 

6.1 Misligholder Køber væsentligt en eller flere af de anførte forpligtelser, er 
Vraa Mørtelværk berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers 
regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Vraa Mørtel-
værk kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab. 

7. Forsinkelse  

7.1 I tilfælde af forsinket levering er Vraa Mørtelværk forpligtet til at advisere 
Køber herom uden ugrundet ophold.  

7.2 Vraa Mørtelværk har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 7 døgn. 
Såfremt der er ikke er sket levering senest 7 døgn efter aftalt leveringstids-

punkt kl. 16.00, er begge parter berettiget til at annullere aftalen, uden at 
kunne gøre krav mod den anden part i den anledning.  

7.3 I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, 
herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Vraa Mørtelværk be-
rettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er 
Vraa Mørtelværk berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for Kø-
bers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko.  

8. Ansvarsfraskrivelse 

8.1 Vraa Mørtelværk er uden ansvar såfremt produktet er rekvireret til et 
uegnet formål. Kvalitetsforringelse opstået som følge af tilsætning af andre 
stoffer end det af Vraa Mørtelværk foreskrevet, herunder additiver og fry-
sepunktssænkende midler, samt øvrig forkert håndtering af Silomørtel pro-
dukter og/eller silo er uden ansvar for Vraa Mørtelværk. 

9. Produktansvar 

9.1 Vraa Mørtelværk er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af 
produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra 
Vraa Mørtelværk, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyl-
des denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og de-
fekten.  

9.2 Vraa Mørtelværk er ikke ansvarlig for skade på person eller ting der skyldes, 
at fejlagtige anvendelse af produkter og/eller silo, herunder manglende 
overholdelse af offentligretlige forskrifter og/eller øvrige vejledninger.  

9.3 Vraa Mørtelværk er ikke ansvarlig for skade på person eller ting, som 
indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for ska-
de på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, 
ligesom Vraa Mørtelværk ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab 
eller andet indirekte tab. 

9.4 I tilfælde af, at Vraa Mørtelværk bliver pålagt ansvar, som rækker ud over 
det ovennævnte ansvar, er Køber forpligtet til at holde Vraa Mørtelværk 
skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring 
omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod 
Køber.  

10. Reklamation 

10.1 Reklamation skal ske skriftligt straks efter køber er eller burde være blevet 
opmærksom på forholdet.  

10.2 Køber er pligtig til at undersøge produktet og/eller silo straks ved 
modtagelsen og senest 24 timer efter modtagelsen at reklamere over en-
hver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber ret-
ten til at gøre manglen gældende. 

10.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre 
manglen gældende. 

10.4 Ved reklamationer vedrørende de af Vraa Mørtelværk leverede siloer, som 
medfører at tid/omkostninger for Vraa Mørtelværk, og hvor der ikke kon-
stateres mangler ved siloen, er Vraa Mørtelværk berettiget til at opkræve 
sine faktiske omkostninger dækket, dog minimum  kr. 1.000,00 kr. excl. 
moms.  

11. Force majeure  

11.1 Vraa Mørtelværk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Vraa 
Mørtelværks forpligtelser, såfremt det godtgøres at dette skyldes en hin-
dring uden for Vraa Mørtelværks kontrol så som, men ikke begrænset til, IT-
nedbrud, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- 
eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materia-
ler fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller trans-
portmuligheder.  

11.2 I så fald er Vraa Mørtelværk berettiget til at forlænge leveringstiden 
tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af 
parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre Vraa Mørtelværk forinden 
har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af 
parterne til at hæve aftalen. 

12. Tvister 

12.1 Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af denne aftale, 
herunder dens indhold, ophør, omfang eller misligholdelse skal afgøres ved 
de almindelige domstole i Danmark. Værneting skal være Vraa Mørtelværks 
til enhver tid aktuelle hjemting.  


