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Salgs- og leveringsbetingelser 

 

1. Aftalegrundlag  

Følgende salgs- og leveringsbetingelser danner aftalegrundlag for ICOM Composites tilbud, salg og leverancer med 

mindre andet er aftalt skriftligt. Indkøbsbetingelser, som af kunden er meddelt til ICOM Composites er ikke en del 

af aftalegrundlaget, medmindre dette er udtrykkeligt skriftligt bekræftet af ICOM Composites. 

2. Leverandører  

ICOM Composites tager forbehold for mellemsalg og leverancesvigt hos leverandører og producenter. 

For specialfremstillede varer forbeholder ICOM Composites sig ret til at levere plus/minus 10% af ordren.  

3. Betalingsbetingelser  

Betalingsbetingelser og rentevilkår fremgår af ordrebekræftelsen og fastsættes af ICOM Composites. Vi tager 

forbehold for, at der kan tegnes kreditrisikoforsikring på ordren. Kredit kan ophæves uden varsel.  

ICOM Composites forbeholder sig ret til levering mod forudbetaling. Køber er i intet tilfælde berettiget til at 

foretage nogen form for modregning i købesummen, medmindre dette forinden skriftligt er aftalt med ICOM 

Composites. 

Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, er vi berettiget til at tilbageholde fremtidige 

leverancer. 

4. Fragt og forsendelse 

På ordrebekræftelsen fremgår Incoterms for den relevante ordre. Kunden skal være opmærksom på risikoens 

overgang og behørig forsikring.  

5. Leveringtidspunkt og forsinkelse 

På ordrebekræftelsen fremgår leveringstiden på de solgte produkter. ICOM Composites forbeholder sig ret til at 

levere tidligere end leveringstidspunktet i ordrebekræftelsen, med mindre andet er aftalt. Forsinket levering 

berettiger ikke kunden til erstatning. Ordren kan annulleres skriftligt af kunden, hvis ICOM Composites efter 

skriftligt påkrav ikke leverer inden for rimelig tid.  

6. Modtagekontrol  

Ved levering er kunden forpligtet til straks at kontrollere det modtagne for skader og for overensstemmelse med 

følgeseddel. Kontrollen skal ske idet leveringen tilgår kundens lager eller produktionssted. Hvis det leverede er 

skadet under transport, eller der er sket fejllevering, skal ICOM Composites omgående informeres skriftligt. 

Forandringer eller indgreb i det leverede, foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver 

forpligtigelse. 
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7. Brug af leverancen  

Kunden er ansvarlig for at gøre sig bekendt med det bestilte produkts egenskaber. Kunden skal selvstændigt 

foretage relevante tests af produktet i forhold til den tiltænkte brug og kundens brug er på eget ansvar. Teknisk 

datablad og sikkerhedsdatablad skal altid rekvireres, eller hentes på: www.composites.dk inden brug. 

8. Manglende betaling  

Manglende rettidig betaling i henhold til faktura kan føre til, at salget ophæves uden varsel. Såfremt køber ikke 

overholder de aftalte betalingsbetingelser, er sælger berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer. 

9. Ejendomsforbehold  

ICOM Composites forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til 

det solgte, indtil hele købesummen er betalt. 

10. Ansvar 

ICOM Composites påtager sig ikke rådgivnings- eller projekteringsansvar for kundens anvendelse af produktet. Jf. 

punkt 7. ICOM Composites er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art. ICOM Composites er ansvarsfri, hvis 

skade kunne være undgået ved kundens iagttagelse af punkt 6 og 7.  

11. Force Majeure 

Dansk rets regler om Force Majeure er gældende for alle leverancer herunder også leveringsvanskeligheder som 

følge af Covid-19 og tilsvarende pandemier. Leveringsvanskeligheder kan medføre at ICOM Composites må 

annullere leverancer. 

12. Lovvalg og værneting  

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med 

parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol. 

13. Fortrolighed 

Kunden må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder. 

Det gælder materialeprøver eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige. 
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