Handelsbetingelser
Almindelige handels- og leveringsbetingelser.
1. Anvendelse
Almindelige handels- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") er gældende for alle aftaler om MCH A/S'
(Virksomheden) salg, udlejning og levering af produkter og ydelser til kunder.
2. Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag
om Virksomhedens salg/udlejning og levering af produkter og ydelser til Kunden (”Aftalegrundlaget”).
Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del
af Aftalegrundlaget.
Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.
3. Produkter & Ydelser
Produkter og ydelser, som Virksom¬heden sælger/udlejer og/eller leverer til Kunden, overholder dansk
lovgivning ved leve¬ringen og er håndteret håndværksmæssigt korrekt.
4. Ansvarsbegrænsning
Produkter og ydelser, som Virksomheden sælger/udlejer og leverer til Kunden, er beregnet til
Udstillingsvirksomhed og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er
Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til
brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte
ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
5. Pris og betaling
Prisen for produkter og ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor
Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er
eksklusive moms.
Kunden skal betale alle fakturaer for produkter eller ydelser i henhold til det på fakturaen påtrykte,
medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.
Hvis Kunden undlader at betale en faktura for produkter eller ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden
er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til
betaling sker.
6. Ordrebekræftelse
Den elektroniske ordrebekræftelse er bindende for Kunden.
Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Kundens ordre, og Kunden ikke ønsker at acceptere indholdet, skal
Kunden underrette Virksomheden derom senest 5 arbejdsdage efter ordrebekræftelsens datering. Undlader
Kunden dette anses ordrebekræftelsens indhold som accepteret af Kunden.
Kunden kan alene ændre på en accepteret ordre med Virksomhedens forudgående specifikke accept.

7. Levering & Undersøgelse
Virksomheden leverer alle produkter og ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse.
Virksomhedens eventuelle brug af underleverandører er Kunden uvedkommende. Virksomheden har ret til at
levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.
Kunden skal undersøge alle produkter og ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel,
som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel,
som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles til Virksomheden, kan den ikke senere
gøres gældende.
8. Ansvar & Force Majeure
Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der
følger af Aftalegrundlaget.
Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant
ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang
Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for
indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget
forsætligt eller groft uagtsomt.
Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for
manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe
force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som
Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige
naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
9. Gældende ret & Værneting
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal forsøges løst i mindelighed, men
opnås ingen løsning skal tvisten efterfølgende afgøres ved Retten i Herning.
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