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Generelle salgs- og leveringsbetingelser 
 

 

1. Anvendelsesområde og ikrafttrædelse  

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser fastsætter de standardvilkår, 

hvorpå Controlled Polymers A/S (”CP”) sælger og leverer produkter 

fremstillet af CP til køber, og gælder for samtlige tilbud og leverancer, 
medmindre andet er aftalt skriftligt. 

CP er ikke bundet af modstridende indkøbsbetingelser eller forbehold 

udfærdiget af køber, selvom CP ikke udtrykkeligt har modsat sig disse. Køber 
må ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse 

generelle betingelser. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser 

bliver erklæret ugyldige, vil dette ikke påvirke gyldigheden af aftalens øvrige 
vilkår. 

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ekspeditioner fra 

1. oktober 2019 og erstatter alle tidligere oplyste salgs- og 
leveringsbetingelser. 

 

 
2. Kvantitet, vægt  

CP er berettiget til at over- eller underlevere med højest 10 % fra aftalt vægt, 

større afvigelse kan dog forekomme da CP som udgangspunkt producerer ud 
fra hele emballageenheder (sække) af polymerer. Spild vil altid forekomme i 

forbindelse med produktioner. 

 
 

3. Produktinformation, kvalitet og hemmeligholdelse 

De i forbindelse med produktion tilhørende recepturer, produktionsmetoder 
og procesparametre mm. er CP’s ejendom og videregives ikke uden skriftlig 

aftale. Materialespecifikationer, recepturer, produktionsmetoder, m.m., som 

kunden er kommet i besiddelse af i forbindelse med samarbejdet med CP er 
fortrolige og må ikke overdrages, på nogen måde, til 3. part – overtrædelse vil 

medføre erstatningskrav. 
Ved salg af handelsvare (råvare, additiver mm.) sælges disse på sædvanlige 

vilkår baseret på producentens egne specifikationer.  

CP leverer ikke separate materialeegenskabsdata/specifikationsblade på 
fremstillede produkter. Basismaterialers specielle godkendelser som f.eks. 

UL94 brandgodkendelser mm. kan normalt ikke fastholdes efter indfarvning 

og compounding. 
CP kan ikke holdes ansvarlig for den videre brug, anvendelse, forarbejdning 

og/eller bortskaffelse af CP fremstillede produkter. 

 
 

4. Levering og leveringstid 

Levering sker i henhold til de, ved aftalens indgåelse, gældende 
INCOTERMS. Såfremt ingen leveringsklausul er aftalt særligt, sker 

leveringer som Ex Works. 

Har parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt, aftalt et tidsrum, 
indenfor hvilket levering skal ske, regnes dette fra aftalens indgåelse. 

 

 
5. Forsinkelse 

Såfremt leveringsforsinkelse opstår af årsager, som køber er ansvarlig for, 

skal leveringstiden forlænges under hensyntagen til omstændigheder der i 
dette tilfælde kan anses for rimelig. Denne bestemmelse finder anvendelse, 

uanset om årsagen til forsinkelse indtræffer før eller efter udgangen af den 

aftalte leveringstid.  
Såfremt CP ikke leverer produkterne inden for aftalt leveringstid eller inden 

for den i foregående afsnit forlængede leveringstid, har køber ret til ved 

skriftlig meddelelse til CP, at fastsætte en rimelig tidsfrist for levering og 
dermed angive, at køber har til hensigt, at hæve aftalen, såfremt levering ikke 

sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den endelige 

frist, har køber ret til, at hæve aftalen hvad angår ikke leverede produkter, ved 
skriftlig meddelelse til CP. 

Drejer aftalen sig om successiv levering, skal hver leverance betragtes som et 

separat salg. Ved forsinkede delleverancer har køber således ikke ret til at 
hæve aftalen. Bliver en delleverance forsinket har CP ret til, at udskyde 

efterfølgende delleverancer i tilsvarende omfang.  

Såfremt køber hæver aftalen i henhold til dette punkt, har køber ret til inden 
for rimelig tid, at kræve erstatning af CP for den dokumenterede og direkte 

påførte meromkostning som køber er blevet påført og ikke har kunnet undgå, 

ved anskaffelse af tilsvarende produkt fra anden leverandør. Dette vil 
udelukke køber fra enhver anden ret til erstatning på grund af CP’s 

leveringsforsinkelse. CP vil således aldrig på grund af forsinkelse være 

forpligtet til, at erstatte køber for produktionstab, manglende gevinst eller 
anden indirekte skade. 

Såfremt køber ikke hæver aftalen er køber ikke berettiget til erstatning på 

grund af CP’s forsinkelse. 
 

 

 

 
 

 

6. Pris og prisjustering  

Salgspriser er eksklusiv merværdiafgift (moms). Er der aftalt en fast pris og 

indføres eller ændres der eksport- eller importafgift, told, skat ved eksport, 

import og levering eller anden lignende afgift for produktet efter aftalens 
indgåelse, skal prisen ændres tilsvarende, såfremt der ikke i aftalen er taget 

hensyn til afgiftens indførelse eller ændring.  
Ved ordre <5.000,00 DKK/ordre, kan opkræves et ekspeditionstillæg på 

250,00 DKK/ordre.  

Prisændringer på basismateriale, additiver og øvrige hjælpemidler bliver 
reguleret fra ordre til ordre. Aftalte priser vil blive ajourført efter aftale! 

 

 
7. Betaling og ejendomsforbehold 

Såfremt andet ikke er aftalt skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato. 

Betaler køber ikke rettidigt har CP ret til, at debitere morarente med 1,75 % 
pr. påbegyndt måned.  

Såfremt køber undlader at modtage produkterne på aftalt dato, skal betaling 

alligevel erlægges, som om levering er sket i henhold til aftalen.  
CP bevarer ejendomsretten til produkterne, indtil denne har modtaget fuld 

betaling for samtlige produkter, uanset om produkterne er blevet leveret til 

køber eller ej. Hvis køber videresælger produkterne til tredjemand, før CP har 

modtaget fuld betaling herfor, skal indtægterne fra salget først og fremmest 

anvendes til at betale samtlige skyldige beløb til CP. Såfremt køber ikke har 

erlagt hele købesummen, eller hvis køber er blevet gjort til genstand for 
insolvensbehandling, er CP eller dennes repræsentant berettiget til at 

tilbagetage eller videresælge produkterne og i den forbindelse få adgang til 

købers lokaler. Sådanne foranstaltninger påvirker ikke CP’s øvrige 
rettigheder. 

 

 
8. Insolvens mm. 

Er der rimelig grund til at antage, at køber ikke kan opfylde sin 

betalingsforpligtelse, er CP berettiget til at kræve, at der stilles 
tilfredsstillende sikkerhed. Sker dette ikke umiddelbart, kan CP skriftligt hæve 

aftalen, når det gælder ikke leverede produkter. 

 
Køber skal godtgøre alle CP’s udgifter og omkostninger i forbindelse med 

inddrivelse af forfaldne fakturabeløb. 

CP kan ved skriftligt meddelelse til køber opsige aftalen med øjeblikkelig 
virkning, hvis køber væsentligt misligholder aftalen eller enhver anden aftale 

indgået med CP. I henhold til disse generelle betingelser skal væsentlig 

misligholdelse omfatte, men ikke være begrænset til, situationer hvor: 

(i) køber ikke opfylder sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder 

(ii) køber indleder akkordforhandlinger med sine kreditorer 

(iii) hele eller dele af købers ejendom sættes under administration eller 
(iv) køber indgiver begæring om likvidation, afvikling, 

rekonstruktion/betalingsstandsning eller erklæres konkurs. 

 
Såfremt CP i henhold til vilkårene, jf. andet afsnit ovenfor i punkt 8, opsiger 

aftalen, bliver samtlige udestående betalinger automatisk fremskyndet og 

forfalder til betaling øjeblikkeligt. I sådanne tilfælde er CP dog forpligtet til at 
yde rabat for førtidig betaling af de fremskyndede betalinger. Rabatten skal 

beregnes på grundlag af den højeste af nedenstående to satser: 

(i) 1,5 % pr. måned over den aktuelle månedlige basisrente, som er fastsat af 
CP’s bank, eller 

(ii) 2 % pr. år over den årlige diskonto, som er fastsat af nationalbanken. 
CP skal frigøres fra sine forpligtelser i henhold til aftalen fra det tidspunkt, 

hvor CP opsiger aftalen, bortset fra garantier ydet på produkter, som er leveret 

og betalt forud for opsigelsestidspunktet. 
 

Køber må ikke tilbageholde, foretage modregning i eller trække krav mod CP 

fra beløb, som køber skylder CP i henhold til aftalen eller enhver anden aftale 

indgået med CP. 

 

CP’s forpligtelse til at levere produkterne ophører, hvis køber ikke foretager 
rettidig betaling af samtlige beløb, som køber skylder CP på 

leveringstidspunktet i henhold til aftalen eller enhver anden aftale indgået med 

CP. Endvidere er CP berettiget til at suspendere levering af produkterne, hvis 
køber gør sig skyldig i misligholdelse. En sådan suspension af levering 

påvirker ikke CP’s øvrige rettigheder i henhold til aftalen eller enhver anden 

aftale indgået med køber. CP er ikke forpligtet til at genoptage levering, før 
køber har betalt alle skyldige beløb, herunder alle omkostninger og påløbne 

renter. 

 
Køber er eneansvarlig for at indhente alle sådanne licenser, 

valutakontroldokumenter og øvrige tilladelser, der er nødvendige for eksport, 

import, anvendelse af og betaling for produkterne. Køber frigøres ikke fra sine 
forpligtelser i henhold til disse generelle betingelser på grund af manglende 

tilladelser eller godkendelser af nogen art. 
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9. Fejl og mangler 

Med de begrænsninger, som fremgår af nedenstående, gælder for samtlige 

leverancer den garanti, der ydes af pågældende producenter af de indgående 

varer. 

CP har kun ansvar for produktets kvalitet og andre egenskaber i henhold til 
det i aftalen definerede og andet af CP, udtrykkeligt med henblik på salget, 

afgivne oplysninger.  
CP forpligter sig i op til 6 måneder regnet fra den dag produktet er leveret 

eller den kortere opbevarings tid som kan være angivet og som typisk gælder 

for produktet, at ombytte produkter, der ved levering er behæftet med fejl og 
mangler.  

Meddelelse om fejl og mangler i produkterne skal foretages skriftligt og uden 

urimelig forsinkelse, regnet fra den dag, køber har opdaget eller burde have 
opdaget fejlen, dog inden 8 dage efter leveringsdato. Når det drejer sig om fejl 

og mangler, som køber uden vanskeligheder burde have opdaget ved 

modtagelsen, påhviler det desuden køber straks efter modtagelsen, at 
underrette CP om fejlen. Såfremt køber undlader, at underrette om forhold 

der, er anført i dette afsnit, taber køber retten til ombytning i henhold til 

ovenstående. 
Udover, hvad der foreskrives i dette punkt, har CP ikke ansvar for fejl eller 

manglende ombytning af defekt produkt. CP er således ikke forpligtet til at 

udrede erstatning til køber for produktionstab, manglende gevinst eller anden 

indirekte skade. CP er endvidere ikke erstatningspligtig for skade på grund af 

fejl med højere beløb end det leverede produkts værdi. Denne begrænsning af 

CP’s ansvar gælder dog ikke, hvis CP er skyldig i grov uagtsomhed.  
Ved alle henvendelser vedr. fejl og mangler skal varenummer og batch/Lot 

nummer som minimum oplyses. CP’s gældende Kundereklamationsskema F6-

1-7 kræves anvendt bl.a. for, at beskrive og tydeliggøre købers fejlopfattelse, 
løsningsforslag og evt. kompensationer. 

 

 
10. Ansvar for skadevoldende egenskaber hos produktet (produktansvar)  

CP hæfter kun for personskade, hvis det kan påvises, at skaden er forvoldt ved 

uagtsomhed af CP eller af person, som CP har ansvar for.  
CP har ikke ansvar for skade på fast eller løs ejendom som opstår, når 

produktet er i købers besiddelse. CP har heller ikke ansvar for skade på 

produkter fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt 
hæfter CP for skade på fast eller løs ejendom i henhold til de betingelser, som 

gælder for personskade.  

CP har under ingen omstændigheder ansvar for produktionstab, manglende 
gevinst eller anden indirekte skade. 

I det omfang, som CP pålægges produktansvar mod tredje part, er køber 

forpligtet til, at holde CP skadesløs i samme udstrækning, som CP’s ansvar er 

begrænset i henhold til de foregående afsnit i dette punkt.  

Ovennævnte begrænsninger i CP ansvar gælder ikke, såfremt CP er skyldig i 

grov uagtsomhed.  
Såfremt 3. part fremsætter krav mod CP eller køber om erstatning for skade, 

der omhandles i dette punkt, skal den anden part straks underrettes herom.  

En part har pligt til, at lade sig stævne ved den ret eller voldgiftsret, der har 
behandlet sagen om erstatningskrav mod en af parterne, hvis kravet hviler på 

skade som påstås, at være forårsaget af de leverede produkter. 

 
 

11. Ansvarsfrihed (Force majeure)  

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de bevirker, at 
aftalens opfyldelse bliver hindret eller bliver urimeligt belastende: 

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke kan råde 
over, som ildebrand, oversvømmelse, krig, mobilisering eller uforudset 

militær indkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, 

valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, 
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller 

forsinkelse af leverancer fra underleverandører, der kan henføres til 

ovennævnte punkter. 

Omstændigheder, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun 

ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne 

forudses på dette tidspunkt. 
Det påhviler en part som ønsker, at påberåbe sig ansvarsfrihed, umiddelbart 

skriftligt, at underrette den anden part, når dette indtræffer og ophører. 

Såfremt ansvarsfrihed hindrer køber i, at aftage produkter, skal køber erstatte 
CP for de udgifter som CP påføres for, at sikre og beskytte produktet.  

Såfremt aftalens opfyldelse bliver forsinket mere end 6 måneder på grund af 

ansvarsfrihed, der nævnes i første afsnit, har hver part uden indskrænkning af 
det, som i øvrigt gælder i henhold til disse bestemmelser ret til, at hæve 

aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part. 

 
 

 

 
 

 

 
 

12. Ansvarsbegrænsning 

Uanset andre bestemmelser i disse salgs- og leveringbetingelser, er køber 

indforstået med, at CP’s erstatningsansvar over for køber aldrig kan overstige 

den fakturerede pris for produkterne. CP påtager sig ikke noget ansvar for 

driftstab, indtjeningstab, tidstab eller tab forvoldt ved anvendelse af skib, 
maskiner eller udstyr. CP er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig 

for særlige eller indirekte tab eller skader. CP påtager sig intet ansvar for 
krænkelse af tredjemands immaterielle rettigheder, der er forårsaget af købers 

anvendelse af produkterne. 

 
 

13. Forældelsesfrist 

Under hensyntagen til ufravigelig lovgivning om personskade og død, kan 
køber ikke gøre erstatningskrav gældende mod CP, hverken i henhold til 

aftalen eller i henhold til almene erstatningsretlige principper, i forhold til 

handlinger, der er udført, eller produkter, der er leveret i henhold til aftalen 
(herunder krav vedrørende defekte produkter, serviceydelser eller varer), 

medmindre sådanne krav er blevet meddelt CP skriftligt senest 1 måned efter 

levering. 
 

 

14. Tvist  

Tvist i anledning af denne aftale skal afgøres i henhold til dansk lov og 

behandles af en voldgiftsret efter loven om voldgift. Voldgift skal finde sted 

ved Voldgiftsinstituttet i København. Ved købers misligholdelse af betalinger 
skal denne voldgiftsklausul ikke afskære CP fra at anlægge civilt søgsmål 

med henblik på, at opnå eksigibel dom. 


