
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANDELSBETINGELSER for salgsprodukterr 
 
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem køber og sælger.  
I øvrigt henvises til Handy-Udlejnings Standardbetingelser for salg- levering og udlejning, som altid kan rekvireres på tlf.: 7022 4408 
 
 
 
1.1.1.: Betaling for leverede ydelser eller varer er forfalden til kontant 
betaling og i henhold til Handy-Udlejning´s til enhver tid gældende 
betalingsbetingelser, der kan ændres uden varsel. Forfaldsdatoen fremgår 
altid af fakturaen. 
 
1.1.2.: Overskrides betalingsfristen beregnes en rente på 2,5%. pr. 
påbegyndt måned af fakturabeløbet. 
 
2.1.1.: Levering finder sted til de til enhver tid gældende dagspris på 
fakturerings datoen for varer og tjenesteydelser medmindre anden 
skriftligt aftale foreligger. Eventuelle restordrer faktureres til de på 
leveringsdatoen gældende dagspriser. 
 
2.1.7.: Der tages til enhver tid forbehold for prisændringer national som 
international, der skyldes forandringer af toldsatser, afgifter, valutakurser, 
fragtomkostninger m.v. udenfor vor kontrol.  
 
2.1.8.: Forbehold tages for mellemsalg og andre uforudsete begivenheder 
i.h.t. pkt. 14.1. force majeure i Standardbetingelser for salg og levering. 
 
3.1.1.: Såfremt intet andet er skriftligt aftalt, leveres ab fabrik. 
Fragtomkostninger debiteres køber. 
 
3.1.1.2.: Ordre under kr. 2.000,00 ex moms pålægges ekspeditionsbidrag 
kr. 75,00. 
 
3.1.7.: Forsendelser foregår på købers risiko. 
 
5.2.1.: Ordrer aftaler der allerede er videregivet vores leverandør, kan kun 
annulleres eller ændres med leverandørens accept. Alle udgifter i 
forbindelse med annullering eller ændring debiteres køber. 
 
6.2.3.: Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve et køb / aftale på 
grund af leveringsforsinkelser. 
 
6.2.4.: Såfremt afsendelse af en bestilt vare udskydes på købers 
foranledning forfalder beløbet alligevel til betaling regnet fra den dag, 
hvor leveringen skulle have fundet sted. 
 
7.1.1.: Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med 
Handy-Udlejning og kun med opgivelse af fakturanummer. 

 
7.1.2.: Varer, som bliver accepteret af Handy-Udlejning til returnering 
inden 30 dage fra fakturadatoen fratrækkes beløbet med 25%. Efter 30 
dage finder kreditering ikke sted.  
Returvarer skal altid returneres for afsenders regning (franko). 
 
7.1.4.: Retur varen skal være ubrugt, ubeskadiget, i original ubeskadiget 
emballage og uden kunde/prismærker, og incl. alle løsdele, såfremt 
kreditering efter ovenstående skal kunne ske. Retur varen skal være 
ledsaget af et brev med oplysninger om faktura nr., antal og årsag til 
returneringen. 
 
7.2.4.: Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest inden 8 
dage fra modtagelsen af varen.  
 
7.2.5.: Reklamationsretten bortfalder såfremt produktet ikke er håndteret/ 
anvendt / opbevaret / behandlet / betjent / installeret / monteret korrekt i 
henhold til de for produkterne vedlagte produkt-/ brugsvejledninger / 
datablade / manualer. 
 
7.2.11.: Såfremt reklamationen fra køber viser sig at være ubegrundet, er 
Handy-Udlejning uden ansvar. Fejlsøgning samt omkostninger 
forbundet med reklamationen faktureres køber. 

 
7.2.13.: Handy-Udlejning har intet ansvar for ethvert tab, manglen måtte 
forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske 
konsekvenstab. 

 
17.1.1.: Bortset fra incassosager skal enhver uenighed, der måtte opstå i 
anledning af nærværende salg- og levering / aftale og alt, som har 
sammenhæng hermed, afgøres endeligt og bindende for begge parter af en 
voldgiftsret. 
 
17.1.2.: Hvor intet andet er anført er den danske købelov gældende, og 
enhver uoverensstemmelse afgøres efter dansk ret i Danmark. 
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