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1. Definitioner 
 

“Betingelser” betyder disse Leveringsbetingelser. 
 

“Følgeskader” betyder indirekte eller økonomiske tab eller skader, herunder men ikke begrænset til: 

(i) forøgede omkostninger eller udgifter, (ii) produktionstab, driftstab, omsætningstab, ordretab eller 
indtægtstab, eller (iii) skadeserstatning eller pønalerstatning i forbindelse med leveringen af Leverancerne. 

 
“Køber” betyder CBRE Corporate Outsourcing ApS. 

 
“Købers Kunde(r)” betyder kunden/kunderne, til hvem Køber leverer Leverancerne (indarbejdet i 
produkter leveret til en kunde/kunderne) eller til den ultimative modtager eller slutbruger af Leverancerne i de 
tilfælde, hvor en sådan enhed ikke er Køber. 

 
“Leverancen” betyder de varer og/eller serviceydelser, der tilvejebringes af Sælger. 

 
“Gældende Lovgivning” betyder danske love og regulativer, retskraftig EU-ret, den amerikanske Foreign 
Corrupt Practices Act (“FCPA”) og alle andre gældende anti-korruptionslove og regler og bestemmelser, 
der måtte være gældende i henhold til Ordren. 

 
“Ordre” betyder det skriftlige dokument udstedt af Køber indeholdende ordren afgivet af Køber til Sælger 
om at købe Leverancerne, dog altid underlagt Betingelserne. 

 
“Pris” betyder den pris, som Køber skal betale for Leverancerne angivet i Ordren.  

“Sælger” betyder den part, som skal yde Leverancerne som defineret i henhold til Ordren. 

“Sælgers Ejendom” betyder alle maskiner, udstyr, værktøj, skabeloner, redskaber, måleredskaber, fast 
inventar, forme, mønstre og andet udstyr, som er nødvendigt for at producere Leverancerne. 
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2. Tilbud og Accept 
 

2.1 Hver Ordre inkorporerer og er underlagt Betingelserne, som i henhold til pkt. 13.3 og 18.6 erstatter alle 
tidligere aftaler, ordrer, tilbud og anden kommunikation mellem parterne i relation til Leverancerne. 

 
2.2 Eventuelle ændringer i Betingelserne skal være skriftlige og godkendt af begge parter og skal udtrykkeligt 

fremgå af Ordren. 
 

2.3 Ordren udgør ikke accept af et tilbud eller et forslag fremsat af Sælger. 
 

2.4 Sælger accepterer disse Betingelser og indgår en aftale ved at gøre et af følgende: 
(a) Påbegynde arbejde i henhold til Ordren. 
(b) Acceptere en Ordre skriftligt, eller 
(c) Enhver anden handling, der anerkender eksistensen af en aftale med hensyn til Ordrens indhold. 

 
2.5 Eventuelle yderligere eller ændrede betingelser foreslået af Sælger, enten i Sælgers tilbud, accept, faktura 

eller andetsteds vil ikke være en del af Ordren. 
 
 

3. Varighed 
 

3.1 Medmindre Køber opsiger Ordren tidligere, er denne bindende for parterne i ét år fra den dato, hvor Ordren 
afgives til Sælger eller, såfremt en udløbsdato er angivet i Ordren, indtil denne dato. (“Indledende Periode”) 

 
3.2 Ved udløbet af den Indledende Periode fornyes Ordren løbende for ét år af gangen, medmindre en af parterne 

opsiger Ordren med mindst 60 dages varsel før udløbet af en sådan periode med ønsket om, at Ordren ikke 
fornyes. 

 
 

4. Mængde og Levering 
 

4.1 Sælger skal levere den mængde varer i Leverancerne, som er angivet i Ordren. 
 

4.2 Medmindre det udtrykkeligt er angivet på forsiden af Ordren, er Køber ikke forpligtet til udelukkende at købe 
Leverancerne fra Sælger. 

 
4.3 Medmindre andet er aftalt skriftligt med Køber, overgår ejendomsretten til Leverancerne fra Sælger til Køber 

ved levering til den af Køber angivne destination som angivet i Ordren. 
 

4.4 Tidspunktet for levering af Leverancerne er væsentlig. Køber kan ændre antallet af planlagte forsendelser 
eller midlertidigt indstille planlagte forsendelser, hvorved dette ikke berettiger Sælger til at ændre Prisen. 
Køber er ikke forpligtet til at acceptere for tidlige leverancer, for sene leverancer, delvise leverancer eller 
for store leverancer. 
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5. Pris og Betaling 
 

5.1 Prisen skal angives i Ordren, og medmindre andet er angivet omfatter Prisen forsendelse, opmagasinering, 
håndtering, indpakning, forsikring under hele leveringsprocessen samt alle andre udgifter og omkostninger, 
Sælger måtte have, herunder skatter og afgifter, som skal angives separat på Sælgers faktura for hver 
forsendelse. 

 
5.2 Medmindre andet er angivet, skal Prisen anses for at inkludere alle forsendelsesomkostninger for 

Leverancerne sendt FCA (læsset) på Sælgers endelige produktionssted ved brug af Købers transportmiddel. 
I tilfælde af at alternative former for levering kræves af Køber, herunder men ikke begrænset til EXW, 
CIF, FOB eller DAP lufthavn, i henhold til ICC Incoterms 2010, skal Prisen justeres baseret på aftalte 
kriterier, som er indeholdt i Ordren. 

 
5.3 Sælger er berettiget til at fakturere Køber på et hvilket som helst tidspunkt efter levering af Leverancerne, 

og hver faktura skal angive Ordrenummer, og hvis det er aktuelt Købers delnummer og Sælgers delnummer, 
antal varer i forsendelsen, antal kasser eller containere i forsendelsen, konnossementsnummer og alle andre 
informationer, som kræves af Køber. 

 
5.4 Sælger anerkender og accepterer, at Køber ikke betaler fakturaer uden anførelse af det korrekte 

Ordrenummer. 
 

5.5 Fakturaer skal sendes til den adresse, som Køber har angivet i Ordren. 
 

5.6 Medmindre andet er angivet i Ordren, skal Køber betale Prisen inden for 60 dage efter at den senere af 
følgende to situationer indtræffer: (i) den sidste dag i den måned, hvor Køber modtager en korrekt faktura fra 
Sælger for Leverancerne eller (ii) den sidste dag i den måned, hvor Køber accepterer den 
pågældende Leverance. 

 
5.7 Køber skal være berettiget til i Prisen (inklusive moms) at modregne Sælgers skyldige beløb til Køber i Ordren 

eller i andre aftaler, Køber har med Sælger. 
 

5.8 Uanset at andet måtte være anført i disse betingelser, er CBRE Corporate Outsourcing ApS ikke forpligtet til 
at betale Sælger for Leverancer, før CBRE Corporate Outsourcing ApS har modtaget betaling fra sin kunde 
for sådanne Leverancer. 

 
 

6. Forsendelse 
 

6.1 Sælger vil: (a) omhyggeligt pakke og afsende Leverancerne og klart markere identiteten af fragtmand og 
destinationsland; (b) sende forsendelserne i henhold til Købers instruktioner; (c) mærke eller etikettere 
hver pakke i henhold til Købers instruktioner; (d) sende papirer for hver forsendelse med angivelse af 
Ordrenummer, Købers delnummer, Sælgers delnummer (hvis aktuelt), antal styk i forsendelsen, antal 
containere i forsendelsen, Sælgers navn og nummer samt konnossementsnummer; og (e) straks fremsende 
originalt konnossement eller anden forsendelseskvittering for hver forsendelse i henhold til Købers 
instruktioner og fragtmandens krav. 

 

6.2 ICC Incoterms 2010 skal være gældende for alle forsendelser. 
 

6.3 Før forsendelse af Leverancerne vil Sælger give Køber rimeligt skriftligt varsel (herunder passende etikettering 
på alle Leverancer, containere og indpakning, herunder uden begrænsninger instruktioner for genanvendelse 
og bortskaffelse, sikkerhedsdata og analysecertifikater) om farlige eller klassificerede materialer, som indgår 
i Leverancen, sammen med eventuelle specielle håndteringsinstruktioner til advisering af fragtmanden, Køber 
og dennes ansatte om, hvordan transport, behandling, brug eller bortskaffelse af Leverancerne, containere og 
indpakning skal håndteres. Sælger accepterer at overholde al Gældende Lovgivning og advarselsskilte, 
herunder men ikke begrænset til EU-direktiv 2002/96/EC og 2002/95/EC (Link RoHS Direktiv: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm) (som implementeret i dansk lovgivning) og 
Regulativ 1907/2006/EC (Link REACH Regulativ: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_ 
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intro.htm) vedrørende begrænsninger af visse farlige stoffer Sælger skal holde Køber skadesløs for eventuelle 
omkostninger, som Køber måtte pådrage sig på grund af forkert indpakning, markering, transport eller 
forsendelse. Køber kan efter eget valg anmode om, at leverancer leveres i henhold til andre Incoterms-regler 
end specificeret ovenfor i afsnit 5.2. 

 
 

7. Inspektion og Mangelfulde Leverancer 
 

7.1 Køber kan besøge Sælgers faciliteter for at inspicere Leverancerne, fabrikken og materialer, der vedrører 
Ordren. Købers inspektion af Leverancerne, hvad enten det sker under produktionen, før levering eller 
inden for et rimeligt tidsrum efter levering, udgør ikke accept af sådanne produkter under bearbejdning eller 
færdige produkter, og det frigør heller ikke Sælger for forpligtelser eller garantier. 

 
7.2 Ud over de øvrige retsmidler, som Køber har: (i) accepterer Sælger at modtage Leverancerne retur for 

Sælgers risiko og regning plus transportomkostninger, samt at erstatte mangelfulde Leverancer, som Køber 
finder det nødvendigt; (i) kan Køber på et hvilket som helst tidspunkt forud for forsendelse fra Købers ejendom 
have udbedret Leverancer, som ikke lever op til kravene i Ordren, og/eller (iii) vil Sælger holde Køber 
skadesløs for alle rimelige omkostninger som følge af afvisning eller korrektion af mangelfulde Leverancer. 

 
 

8. Ændringer 
 

8.1 Køber forbeholder sig ret til at foretage direkte ændringer, eller at få Sælger til at foretage ændringer, i 
tegninger, specifikationer, prøver eller beskrivelser af Leverancerne. Køber forbeholder sig også ret til på 
anden vis at ændre omfanget af arbejde omfattet af Ordren, herunder arbejde vedrørende inspektion, tests 
eller kvalitetskontrol. Køber må også beordre levering af råvarer fra sig selv eller fra en tredjepart. 

 
8.2 I tilfælde af at ændringer foretaget af Køber vedrørende Ordren får indflydelse på Prisen eller 

leveringstidspunkt eller –gennemførelse som følge af ændringen, skal Sælger skriftligt underrette Køber 
herom inden ti dage efter at have modtaget varsel om påvirkningen af Prisen. Køber kan kræve yderligere 
dokumentation af Sælger vedrørende ændringer, der beskriver detaljer og grunde til den angivne indflydelse 
på Prisen eller leveringstidspunkt eller –gennemførelse. Sælger vil ikke foretage ændringer i Leverancens 
design, specifikationer, forarbejdning, indpakning, etikettering, forsendelse, Pris eller dato og sted for 
levering uden Købers forudgående skriftlige instruktion eller uden Købers skriftlige godkendelse. 

 
 

9. Garantier 
 

9.1 Sælger garanterer udtrykkeligt, at Leverancerne vil: 
(a) Svare til specifikationer, standarder, tegninger, prøver, beskrivelser og korrektioner som angivet af 

Køber; 
(b) Overholde al Gældende Lovgivning, bestemmelser, regulativer og standarder; 
(c) Være af god kvalitet og fri for mangler i design, materialer og udførelse; 

(d) Være udvalgt, designet, produceret og samlet af Sælger på baggrund af Købers beskrevne anvendelse 
og vil være egnet til det formål, som Køber skal anvende dem til; og 

(e) Være udført på en professional og håndværksmæssig korrekt måde i overensstemmelse med alle 
standarder og specifikationer aftalt med Køber og i øvrigt i overensstemmelse med branchens 
standarder. 

 
9.2 Garantiperioden for Leverancer skal være den længste over to år af (i) datoen for Købers accept af 

Leverancerne, (ii) garantiperioden i henhold til Gældende Lovgivning, eller (iii) garantiperioden tilbudt af 
Køber til Købers Kunder. 
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9.3 Sælger vil straks skriftligt underrette Køber, såfremt denne får kendskab til bestanddele, komponenter, design 
eller mangler i Leverancerne, som måtte være eller blive skadelige for personer eller ejendom. 

 
9.4 Købers betaling af Prisen, godkendelse af design, tegninger, materialer, bearbejdningsprocesser eller 

specifikationer frigiver ikke Sælger for ansvar i henhold til disse garantier. 
 
 

10. Kvalitet 
 

10.1 Sælger vil overholde Købers standard kvalitetskontrol og inspektionssystem og vil ligeledes som angivet af 
Køber deltage i kvalitets- og udviklingsprogrammer for leverandører udbudt af Køber. 

 
10.2 På Købers opfordring vil Sælger gøre servicevejledninger og andet materiale vedrørende Leverancerne 

tilgængelig for Køber uden beregning. 
 
 

11. Erstatningsansvar og Afhjælpning 
 

11.1 Sælger skal holde Køber skadesløs for personskader eller dødsfald, såfremt en sådan skade eller et sådant 
dødsfald opstår i forbindelse med eller på grund af Sælger, i udførelsen af eller på grund af manglende 
udførelse af sine forpligtelser i henhold til Ordren, altid og alene forudsat at dette sker på grund af 
uagtsomhed eller overtrædelse af disse Betingelser af Sælger eller på grund af Sælgers ansattes, 
agenters, leverandørers og/eller underleverandørers uagtsomhed. 

 
11.2 Sælger skal holde Køber og Købers Kunder og alle disses respektive agenter, efterfølgere og adkomst-

erhververe skadesløse for skader, tab (herunder Følgeskader), krav, erstatningsansvar og omkostninger 
(herunder alle rimelige juridiske og professionelle honorarer, forlig og afgørelser) opstået i forbindelse med 
eller som resultat af mangelfulde Leverancer, eller i forbindelse med Sælgers eller Sælgers agenters, 
ansattes eller underleverandørers uagtsomme eller fejlagtige handlinger eller forsømmelse, eller Sælgers 
brud på eller Sælgers manglende opfyldelse af Sælgers indeståelser eller andre betingelser eller vilkår i 
henhold til Ordren (herunder enhver del af disse Betingelser). 

 
11.3 Købers rettigheder og retsmidler i henhold til Ordren er kumulativ til og foruden alle juridiske og andre 

retsmidler. 
 

11.4 I forbindelse med søgsmål anlagt af Køber til håndhævelse af Sælgers forpligtelser til at producere og levere 
Leverancer i henhold til Ordren er parterne enige om, at Køber ikke altid vil have et passende retsmiddel i 
henhold til lovgivningen, og derfor er Køber berettiget til naturalopfyldelse af Sælgers forpligtelser i henhold 
til Ordren. 

 
11.5 GWS/CBRE ER IKKE ANSVARLIG OVER FOR LEVERANDØREN FOR SÆRLIGE ELLER INDIREKTE TAB 

SAMT FØLGESKADER SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DENNE ORDRE. CBRE Corporate 
Outsourcing ApS’ samlede erstatningsansvar, eller i øvrigt, som følge af dennes opfyldelse eller manglende 
opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne Ordre eller i forbindelse med enhver anden 
forpligtelse/ethvert andet ansvar, som fremgår af nærværende, må ikke overstige prisen for Leverancerne. 

 
 

12. Gældende Lovgivning og Etik 
 

12.1 Sælger og Leverancerne skal overholde al Gældende Lovgivning og standarder vedrørende fremstilling, 
etikettering, transport, import, eksport, licenser, godkendelser og certifikater for Leverancerne, herunder love 
vedrørende anti-korruption, miljøforhold, ansættelsesforhold, diskrimination, arbejdsmiljø og -sikkerhed og 
motorkøretøjssikkerhed. Ordren inkorporerer ved henvisning hertil alle forpligtelser og betingelser, der 
kræves. 
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12.2 Sælger anvender alene lovlige og etiske forretningsmetoder i relation til aktiviteterne forudset i Ordren og vil 
ikke fremsende opskruede eller på anden vis falske fakturaer til Køber. Ingen betalinger modtaget af 
Sælger vil blive anvendt til formål, der ville kunne udgøre et brud på Gældende Lovgivning, herunder FCPA 
eller anden lovgivning vedrørende anti-korruption. 

 
12.3 Køber har etableret Etiske Retningslinjer (kan læses på www.cbre.com/codeofconduct) og forventer, at 

Sælger, Sælgers ansatte og samarbejdspartnere overholder disse retningslinjer eller deres egen lignende 
etiske retningslinjer. 

  
 

13. Købers Krav fra Kunder 
 

13.1 Som angivet skriftligt af Køber indvilliger Sælger i at overholde alle gældende betingelser i aftaler indgået 
mellem Køber og Købers Kunder. 

 
13.2 Køber skal give Sælger informationer om købsordrer fra sine kunder, i det omfang at informationerne 

vedrører Leverancerne. 
 

13.3 Sælger vil være ansvarlig for at fastslå, hvorvidt sådanne informationer påvirker Sælgers forpligtelser i henhold 
til Ordren, og Sælger vil imødekomme alle sådanne oplyste betingelser fra Købers Kunder, i det omfang det 
er inden for Sælgers kontrol. Ved skriftligt varsel herom til Sælger kan Køber vælge, at bestemmelserne i 
dette pkt. 13 skal have forrang over eventuelle modstridende betingelser mellem Køber og Sælger. 

 
 

14. Forsikring 
 

14.1 Sælger skal have den nedenfor angivne forsikringsdækning eller for yderligere beløb, som rimeligvis måtte 
kræves af Køber. 

 

Forsikringstype Minimumdækning 

Erhvervsansvarsforsikring* for 

legemsbeskadigelse opstået i forbindelse med 

arbejdspladsen, driften, personskade, 

produktbehandling/færdige produkter samt ansvar 

i kontraktforhold dækkende erstatning i henhold til 

Erstatningsansvar og Afhjælpning (pkt. 11) 

USD 5.000.000 pr. hændelse, samlet sum, total 

produktfremstilling og færdige produkter, 

personskade og injurier 

Køretøjsforsikring der dækker alle køretøjer, der 

anvendes I forbindelse med det udførte arbejde 

USD 2.000.000 kombineret med begrænset dækning 

for tingskade og personskade pr. hændelse eller i 

henhold til lovgivningen 

Arbejderes Erstatning/Ansattes Skader 

I henhold til lokal lovgivning, der dækker en sådan 

forsikring i jurisdiktionen, hvor arbejdet udføres, 

og/eller som er gældende for de ansatte, der udfører 

arbejdet 

Arbejdsgiverens Erstatningsansvar 

USD 1.000.000 pr. ulykke for hver ansat, for hvert 

dødsfald - dækningssummen eller som krævet i 

henhold til lokal lovgivning 

Eventuel Professionsansvarsforsikring USD 1.000.000 pr. krav 

Pauschal Garantiforsikring (Kriminalitetsforsikring) Eventuelt hvor det er påkrævet 

* Erhvervsansvarsforsikringens dækningssummer kan imødekommes med en kombination af 
Ansvarsforsikring og Paraply-/Selvrisiko-dækningssummer. 
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14.2 Sælger vil give Køber bevis for en sådan dækning inden for 10 dage efter Købers anmodning herom. 
 

14.3 Forsikringernes eksistens fritager ikke Sælger for sine forpligtelser i henhold til Ordren. 
 

14.4 I tilfælde hvor forsikringsdækning og/eller dækningssummer foreskrives af lokal lovgivning, vil lokale regler 
være gældende, dog under hensyntagen til ovennævnte minimumsdækningssummer.  

 
 

15. Ophør 
 

15.1 Køber kan opsige Ordren uden ansvar over for Sælger, såfremt en af følgende eller lignende situationer 
opstår, og Sælger vil godtgøre Køber for alle omkostninger, som Køber måtte pådrage sig i forbindelse med 
følgende, herunder uden begrænsning juridiske og andre honorarer til rådgivere: (a) Sælger bliver insolvent; 
(b) Sælger indgiver konkursbegæring; (c) der indgives konkursbegæring mod Sælger; (d) der udpeges en 
administrator eller en midlertidig bobestyrer; eller (e) Sælger udfører en overdragelse til fordel for 
kreditorerne. 

 
15.2 Køber kan opsige Ordren, uden ansvar over for Sælger, såfremt Sælger: (a) afviser, overtræder eller truer 

med at overtræde Betingelserne; (b) ikke leverer eller truer med ikke at levere Leverancer eller yde service i 
henhold til Ordren; (c) ikke forbedrer eller ikke opfylder rimelige kvalitetskrav, således at rettidig eller korrekt 
færdiggørelse bringes i risiko eller levering af Leverancer og ikke afhjælper fejlen eller overtrædelsen inden 
for 10 dage (eller en kortere periode, hvis det er kommercielt rimeligt i situationen) efter skriftlig meddelelse 
herom fra Køber med angivelse af fejl eller overtrædelse; Eller 
(d) indtræder i eller tilbyder at indtræde i en transaktion, der inkluderer salget af en væsentlig del af aktiverne 
til brug for produktionen af Leverancerne for Køber eller en fusion, salg eller ombytning af aktier eller andre 
kapitalandele, der ville resultere i skift i kontrollen i Sælger. Sælger vil underrette Køber inden for ti dage 
efter indgåelsen i forhandlinger, der kunne lede til en situation som angivet under punkt (d) ovenfor, 
forudsat at Sælger på Købers opfordring vil indgå en passende fortrolighedsaftale i relation til informationer 
afgivet til Køber i forbindelse med transaktionen. 

 
15.3 I tilfælde af at en af parterne ikke er i stand til, bliver forsinket i eller afholdt fra at opfylde sine 

forpligtelser i henhold til Ordren på grund af omstændigheder uden for dennes kontrol, og som denne ikke 
selv har forårsaget, og som vedbliver i en periode på mere end 60 dage, bringer straks Ordren til ophør. 

 
15.4 Ud over alle andre rettigheder, som Køber har, har Køber ret til at opsige Ordren, og Køber kan efter eget 

valg straks opsige alle eller dele af Ordren på et hvilket som helst tidspunkt og af en hvilken som helst 
grund ved skriftlig meddelelse herom til Sælger. 

 
15.5 Ved modtagelse af opsigelsen, og medmindre andet er angivet af Køber, vil Sælger: (a) straks stoppe alle 

arbejder vedrørende Ordren; (b) overdrage ejendomsretten og levere de færdige Leverancer, arbejder 
under udførelse og de dele og materialer, som Sælger med rimelighed har produceret eller indkøbt i henhold 
til de mængder, Køber har bestilt, og som Sælger ikke kan bruge i produktionen af produkter til sig selv eller 
til andre; (c) verificere og afvikle alle krav fra underleverandører for faktiske omkostninger direkte påløbet 
som følge af opsigelsen og sikre indhentelse af materialer, der er i underleverandørers besiddelse; (d) tage 
nødvendige skridt til at beskytte ejendom, der er i Sælgers besiddelse, i hvilke Køber har interesse, indtil 
instruktion om anbringelse er modtaget af Køber; og (e) på Købers rimelige opfordring at samarbejde med 
Køber om overdragelse af produktionen af Leverancerne til en anden leverandør. 

 
15.6 Ved Købers opsigelse i henhold til pkt. 15.4 vil Køber alene være forpligtet til at betale følgende: (i) Prisen 

for alle færdige Leverancer i de mængder, der er bestilt af Køber, og som svarer til Ordren; (ii) Sælgers 
rimelige, faktiske omkostninger vedrørende igangværende arbejder samt dele og materialer overdraget til 
Køber i henhold til pkt. (b) ovenfor; (iii) Sælgers rimelige, faktiske omkostninger ved indfrielse af krav 
vedrørende forpligtelser til underleverandører, i det omfang dette er direkte relateret til opsigelsen; og (iv) 
Sælgers rimelige, faktiske omkostninger i forbindelse med udførelsen af sine forpligtelser under pkt. (d) 
ovenfor. Sælger vil give Køber – inden for én måned efter opsigelsen (eller inden for den periode, der måtte 
kræves af Købers Kunder) - sit opsigelseskrav, som udelukkende vil bestå af poster vedrørende Købers 
forpligtelser til Sælger i henhold til dette punkt. 
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15.7 Uanset bestemmelserne i dette pkt. 15 vil Køber ikke være forpligtet til og vil ikke af Sælger blive krævet 
betaling – direkte eller på grund af krav fra Sælgers underleverandører – for tab af forventet fortjeneste, 
underdækning af faste omkostninger, renter på krav, produktudvikling og ingeniøromkostninger, værktøjer, 
omkostninger til tilpasning af faciliteter og udstyr eller leje heraf, ikke-amortiseret kapital eller 
afskrivningsomkostninger, færdige produkter, igangværende arbejder eller råvarer, som Sælger fabrikerer 
eller producerer i mængder, der overstiger de mængder, der er 

angivet i Ordren, eller generelle administrative udgifter fra opsigelsen af Ordren, medmindre dette 
udtrykkeligt er aftalt. 

 
15.8 Købers forpligtelser ved opsigelse i henhold til dette pkt. 15 kan ikke overstige de forpligtelser, som Køber 

ellers ville have haft i forhold til Sælger, såfremt der ikke var sket opsigelse. 
 

15.9 Køber er berettiget til at gennemgå Sælgers regnskaber før og efter betaling for at verificere beløb krævet 
af Sælger i dennes opsigelseskrav. Køber vil ikke være forpligtet til at betale til Sælger i henhold til 
dette punkt, såfremt Køber opsiger Ordren eller dele heraf på grund af Sælgers misligholdelse eller 
overtrædelse. 

 
 

16. Force majeure 
 

16.1 Køber skal ikke have ansvar for tab eller skader af nogen art opstået på grund af fejl eller forsinkelse i 
udførelsen af Ordren, såfremt en sådan udførelse bliver forhindret eller forsinket på grund af forhold uden for 
Købers kontrol, og som ikke skyldes dennes forsømmelse. 

 
16.2 Parterne skal med rettidig omhu forsøge at løse situationer eller begivenheder, der falder inden for pkt. 16.1. 

 
16.3 Der skal ikke ske betaling fra Køber til Sælger i perioden, som pkt. 16 vedrører. 

 
 

17. Rettigheder 
 

17.1 Sælger skal ikke fremsætte krav mod Køber, Købers kunder eller disses respektive leverandører vedrørende 
tekniske informationer, som Sælger har oplyst eller måtte oplyse til Køber i forbindelse med Leverancerne, 
medmindre dette udtrykkeligt er angivet i en separat skriftlig fortroligheds- eller licensaftale underskrevet af 
Køber eller ved gyldigt patent oplyst til Køber forud for eller på tidspunktet for afgivelsen af Ordren. 

 
17.2 Sælger skal holde Køber, Købers efterfølgere og kunder skadesløse for krav vedrørende krænkelse af 

eventuelle immaterielle rettigheder (herunder patent-, varemærke-, copyright rettigheder, moralske, og 
industrielle designrettigheder) og for deraf følgende erstatningskrav eller udgifter, herunder honorarer til 
professionelle rådgivere, der måtte opstå i forbindelse med Leverancerne (herunder uden begrænsning 
produktionen, købet, brugen og/eller salget heraf), medmindre en sådan krænkelse rent faktisk er indeholdt i 
design skabt af Køber og afgivet skriftligt til Sælger. 

 
17.3 Copyright til alle tegninger, dokumenter og andet informationsmateriale udarbejdet af eller på vegne af 

Sælger forbliver Sælgers. 
 

17.4 Sælger vil give Køber en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, licensafgiftsfri licens til brugen af immaterielle 
rettigheder ejet af Sælger, som er nødvendige for eller forbundet med den forudsete brug af Leverancerne. 

 
 

18. Tavshedspligt 
 

18.1 Sælger anerkender, at alle patentbeskyttede og fortrolige oplysninger modtages fra Køber eller udvikles til 
Køber i henhold til Ordren, uanset om sådanne oplysninger er markeret eller identificeret som fortrolige. 
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18.2 Sælger accepterer at holde alle Købers patentbeskyttede og fortrolige oplysninger strengt fortrolige og 
accepterer desuden, at Sælger ikke vil oplyse eller tillade, at der oplyses til andre, eller anvendes til andet 
formål end til Ordren, nogen af Købers patentretlige eller fortrolige oplysninger. 

 

18.3 Efter udløbet eller opsigelsen af Ordren, på Købers opfordring, vil Sælger straks levere alle dokumenter og 
andre medier, herunder kopier heraf og uanset i hvilken form, som indeholder eller vedrører Købers 
fortrolige eller patentretlige oplysninger, tilbage til Køber. 

 
18.4 Sælgers forpligtelser i henhold til dette punkt vil være gældende i en periode på seks år fra datoen for 

oplysningernes fremlæggelse, medmindre en længere periode er angivet skriftligt af Køber. 
 

18.5 Restriktioner og forpligtelser under dette punkt vil ikke være gældende for oplysninger, som: (a) allerede 
er kendt af offentligheden på tidspunktet for oplysning til Køber; (b) bliver kendt af offentligheden efter Købers 
oplysning, uden at dette skyldes Sælger, eller (c) Sælger ved skriftlig dokumentation kan vise, at denne 
var i besiddelse heraf før oplysning til Køber eller var uafhængigt udviklet af Sælger uden brug af eller 
reference til Købers oplysninger. 

 
18.6 Uanset at det modsatte måtte være angivet i disse Betingelser eller i en eventuel fortrolighedsaftale eller 

hemmeligholdelsesaftale mellem parterne, som er dateret forud for Ordren, vil forblive i kraft, medmindre 
andet udtrykkeligt er angivet i Ordren, og i tilfælde af uoverensstemmelser mellem de udtrykkelige 
betingelser i en sådan aftale og dette punkt, skal betingelserne i en sådan aftale være gældende. 

 
 

19. Offentlig omtale 
 

Sælger vil ikke uden Købers forudgående skriftlige samtykke reklamere, udgive eller oplyse til tredje parter 
(ud over hvad der er nødvendigt til Sælgers professionelle rådgivere), at Sælger har indgået kontrakt med 
Køber vedrørende Leverancerne omfattet af Ordren eller oplyse betingelserne for Ordren eller anvende 
Købers firma- eller varemærker i pressemeddelelser, reklamer eller salgsbrochurer. 

 
 

20. Parternes indbyrdes forhold 
 

20.1 Sælger og Køber er uafhængigt kontraherende parter, og intet i Ordren kan på nogen måde gøre den ene 
part ansat, agent eller juridisk repræsentant for den anden part. Ordren giver ikke nogen af parterne 
myndighed til at påtage sig eller skabe forpligtelser på den anden parts vegne eller i dennes navn. 

 
20.2 Sælger vil være ansvarlig for al skat for ansatte samt indkomstskatter, forsikringspræmier, gebyrer og andre 

udgifter, der måtte påløbe i forbindelse med udførelsen af Ordren, med undtagelse af hvad der udtrykkeligt 
aftales skriftligt med Køber. Alle Sælgers ansatte og agenter eller Sælgers respektive kontrahenter er 
udelukkende Sælgers ansatte, agenter eller kontrahenter, og ikke Købers, og er ikke berettigede til 
medarbejdergoder eller andre rettigheder, der tildeles Købers ansatte. Køber er ikke ansvarlig for nogen 
forpligtelser vedrørende Sælgers ansatte eller agenter eller Sælgers kontrahenter. 

 
 

21. Overdragelse 
 

Sælger kan ikke overdrage eller uddelegere sine forpligtelser i henhold til Ordren uden Købers 
forudgående skriftlige samtykke. I tilfælde af en af Køber godkendt overdragelse eller uddelegering vil Sælger 
bibeholde ansvaret for Leverancerne, herunder alle relaterede garantier og krav, medmindre andet 
udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Køber. 
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22. Gældende Lovgivning 
 

22.1 Ordren skal i alle henseender fortolkes og reguleres i henhold til dansk ret, og eventuelle tvister eller 
uoverensstemmelser skal være underlagt og afgøres af de danske domstole. 

 

22.2 Intet indeholdt i denne aftale skal fortolkes som eller anses for at udgøre et partnerskab eller et joint venture 
mellem parterne, og ingen af parterne skal være bundet af den anden parts repræsentationer, handlinger 
eller forsømmelser. 

 
 

23. Vilkårenes uafhængighed 
 

Såfremt en bestemmelse i Ordren erklæres ugyldig eller lovstridig, skal denne bestemmelse omskrives eller 
slettes, dog alene i det omfang det er nødvendigt for at overholde Gældende Lovgivning. De øvrige 
bestemmelser i Ordren vil ikke blive berørt heraf. 

 
 

24. Frafaldelse 
 

Såfremt en part på et tidspunkt ikke kræver opfyldelse af den anden part vedrørende en bestemmelse i 
Ordren, vil dette ikke påvirke retten til at kræve opfyldelse på et senere tidspunkt, ej heller vil frafaldelsen af 
en parts overtrædelse af en bestemmelse i Ordren udgøre frafaldelse af senere overtrædelser af den 
samme eller andre bestemmelser i Ordren. 

 
 

25. Overlevelse 
 

Sælgers forpligtelser over for Køber overlever opsigelsen af Ordren, medmindre andet er angivet i Ordren. 
 
 

26. Tredjemandsrettigheder 
 

Ingen bestemmelser i Ordren kan håndhæves af en person eller enhed, som ikke er part i aftalen. 


