
 

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS 
 

1. Gyldighed  

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, 

medmindre andet er skriftligt aftalt.  
 

2. Tilbud  

2.1 Afgiver VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS tilbud, der ikke angiver en 

særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til 

sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.  
 

3. Pris  

3.1 Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Tilbud vil indeholde 

både pris uden moms og prisen inkl. moms.  

3.2 Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som 

følge af dokumenterede forøgede omkostninger for VIDEBÆK GULVAFSLIB-

NING ApS som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den 

aftalte leverance.  
 

4. Betaling  

4.1 Betaling skal ske senest den dato, ordrebekræftelse/fakturaen angiver som 

sidste rettidige betalingsdag.  

4.2 Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshaver-

mora), er køber - med mindre VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS skriftligt 

meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til 

VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS, som om levering var sket til aftalt tid.  

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS 

berettiget til at beregne morarenter efter VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS til 

enhver tid gældende morarentesats, pt. 2% pr. måned i erhvervsforhold og 

almindelig forsinkelsesrente i forbrugerforhold.  

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som ikke 

er skriftligt anerkendt af VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS, og har ikke ret til 

at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen 

art.  
 

5. Levering  

5.1 Leveringstiden er fastsat af VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS efter bedste 

skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets 

fremsættelse/aftalens indgåelse. Ved ændrede forudsætninger er VIDEBÆK 

GULVAFSLIBNING ApS berettiget til at udskyde leveringen, men må uden 

ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid. Leveringstidens 

overholdelse er endvidere afhængig af, at køber overholder sine 

kontraktmæssige forpligtelser.  
 

6. Købers pligter og risiko 

6.1. Køber forpligter sig til at fjerne alt, der kan risikere at blive beskadiget ved 

en gulvafslibning eller gulvafhøvling, inden arbejdet påbegyndes. Denne pligt 

omfatter møbler, lamper i loftet, hvis de er i vejen for slibningen, gardiner, 

lamelgardiner, sandlister og fejelister, dør- og ledningsskinner m.m. 

6.2. Har køber ikke fjernet det for arbejdet nødvendige inventar m.m., forpligter 

køber sig til særskilt at betale VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS herfor. 

VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS registrerer tid medgået på klargøring og 

fremsender særskilt nota på dette arbejde.  

6.3 Køber bærer risikoen for ”parketslip”, som er en dårlig limning af det 

eksisterende gulv, der kan få en stav til at “løsne sig” under gulvafslibning. Det 

er en materialefejl, som desværre ikke er noget, nogen er i stand til at forudse. 

Skulle uheldet være ude, bærer køber ansvaret herfor, og VIDEBÆK  

GULVAFSLIBNING ApS fraskriver sig ethvert ansvar i sådanne sjældne 

tilfælde. 

6.4 Køber bærer også risikoen, hvis det øverste lag (slidlaget) er af meget tynd 

kvalitet. Ved gentagende slibninger gøres “slidlaget” meget tynd, og det kan 

ende med, at man sliber igennem gulvet. En sådan gennemslibning bærer køber 

ansvaret for, og VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS fraskriver sig ethvert 

ansvar. 
 

7. Mangler og reklamation  

7.1 Ved levering af gulvet skal køber straks foretage en undersøgelse af det 

leverede arbejde.  

7.2 Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks og senest 8 dage 

efter at manglen er eller burde være opdaget, give VIDEBÆK GULV-

AFSLIBNING ApS skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen 

består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og der 

ikke reklameres som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.  

 

 

 

 

 

7.3 VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS vil afhjælpe manglen, hvis det 

vurderes, at ansvaret for skaden ligger hos VIDEBÆK GULVAFSLIBNING 

ApS.  

7.4 Sker afhjælpning ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk 

rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser 

berettiget til at kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning i henhold til 

dansk rets almindelige regler.  
 

8. Ansvarsbegrænsning  

8.1 Et erstatningskrav over for VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS kan ikke 

overstige 75 % af fakturabeløbet for det solgte.  

8.2 VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS hæfter ikke for driftstab, råvaretab, 

avancetab eller andre indirekte tab i anledning af forsinkelse eller mangler ved 

det solgte.  

8.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for VIDEBÆK GULV-

AFSLIBNING ApS, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør 

opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden 

omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom pandemier, brand, 

krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, 

rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel 

på transportmidler, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse 

af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt 

nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet 

inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, 

såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette 

tidspunkt.  

8.4 Det påhviler VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS uden ugrundet ophold 

skriftligt eller pr. mail at underrette køber, dersom der indtræffer omstændig-

heder som nævnt i pkt.8.3.  
 

9. Produktansvar  

9.1 For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret  

9.2 VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS er dog aldrig ansvarlig for driftstab, 

tabt arbejdsfortjeneste eller anden indirekte tab.  

9.3 I den udstrækning, VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS måtte blive pålagt 

produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde VIDEBÆK 

GULVAFSLIBNING ApS skadesløs i samme omfang, som VIDEBÆK GULV-

AFSLIBNING ApS´s ansvar er begrænset efter pkt. 8.  

9.4 Disse begrænsninger i VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS´s ansvar gælder 

ikke, hvis VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS har gjort sig skyldig i grov 

uagtsomhed.  

9.5 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i 

henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.  

9.6 VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS og køberen er gensidigt forpligtet til at 

lade sig sagsøge ved Retten i Herning i erhvervsforhold.  

 
10. Tvistigheder  

10.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med leverancen 

afgøres endeligt og bindende ved retten i Herning i erhvervsforhold. I 

forbrugerforhold gælder retsplejelovens værnetingsregler.  

 
11. Behandling af personhenførbare oplysninger 

11.1 Behandling: VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS behandler 

personoplysninger under behørig iagttagelse af databeskyttelsesforordningen 

og -loven. Oplysninger om købers navn, adresse, e-mail, telefonnummer, mv. 

benyttes alene i forbindelse med købers bestilling, kommunikation og 

afslutning med faktura. 

11.2 Den registreredes rettigheder. VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS 

efterlever den registreredes rettigheder (bl.a. ret til indsigt, berigtigelse, sletning 

m.m.)  

11.3. Opbevaring og videregivelse. VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS 

opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt i relation til regnskab og 

reklamation. VIDEBÆK GULVAFSLIBNING ApS hverken videregiver, sælger 

eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre køber 

har givet accept til dette.  

11.4 Kontakt. Ønsker køber oplysninger om, hvilke data der bliver behandlet, at 

få data slettet eller korrigeret, kan køber kontakte VIDEBÆK 

GULVAFSLIBNING ApS. 
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