Almindelige salgs-, betalings-, udlejnings- og leveringsbetingelser, Layher ApS

I. Almindelige betingelser for levering og betaling
1.

2.

3.

Anvendelsesområde
Disse Almindelige betingelser for levering og betaling gælder
udelukkende i handler med erhvervsdrivende. Kun sælgers
Almindelige betingelser for levering og betaling, skal være
gældende. Betingelserne skal også være gældende for alle
fremtidige forretnings mellemværender, selvom der ikke
udtrykkeligt er henvist til dem i aftalen. Alle afvigende
forretningsbetingelser eller købsbetingelser, køber måtte henvise
til, skal ikke være gældende; og der gøres hermed indsigelse over
for sådanne.

8.

Anvendelse af ubestemt indbetaling
Såfremt køber indbetaler et beløb til sælger, uden at det fremgår af
indbetalingen, hvilken faktura betalingen vedrører, er det alene op
til sælger at afgøre, hvilke(n) faktura(er) betalingen dækker. Med
mindre sælger tilkendegiver andet, afskrives betalingen på den
ældste faktura.

9.

Transport-, emballage-, forsikrings- og køretøjsomkostninger
Sælgers priser er som udgangspunkt fastsat ”ab fabrik” og uden
emballering. Omkostninger til transport, emballering, forsikring og
transportmiddel betales af køber.

Tilbud og ordrebekræftelse
Sælgers tilbud er uden forbindtlighed og kan efterfølgende
ændres. Accept af tilbud og ordreafgivelse er først bindende for
sælger. når de er bekræftet skriftligt. Det samme gælder
efterfølgende tilføjelser, ændringer eller tillægsaftaler. Sælgers
skriftlige ordrebekræftelse bestemmer omfanget, indholdet og
prisen på alle leverancer.

9.1 Kreditering for emballagemateriale
Hvis sælger tidligere har krævet betaling for genanvendeligt
transportudstyr som f.eks. paller, kasser m.v., krediterer vi et
tilsvarende beløb, såfremt udstyret returneres straks efter brug, i
samme stand og uden omkostninger for sælger.

Grundlag for prisen
Med mindre andet er aftalt fastsættes prisen på på grundlag af
sælgers listepriser på tidspunktet for aftaleindgåelsen med tillæg af
moms og afgifter efter de til enhver tid gældende lovregler. Hvis
der går mere end 3 måneder fra aftaleindgåelsen og til levering
sker, og der sker ændringer i lønninger, materiale- eller
distributionsomkostninger, skal de listepriser eller leveringspriser,
der er gældende på tidspunkt for leveringen, være gældende for
handlen med tillæg af moms og afgifter efter de til enhver tid
gældende lovregler. Sælgers listepriser anses for at være
sædvanlige og rimelige på stedet.

4.

Levering
Omfanget af leveringen fastlægges udelukkende som anført i
sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

5.

Betalingsfrist
Med mindre andet er aftalt skal fakturaer betales senest 14 dage
efter faktura dato.

9.2 Forsikret forsendelse
Såfremt køber anmoder derom vil sælger afsende varerne forsikret
på købers risiko og for købers regning.
10. Risikoens overgang
Med mindre risikoen for varerne allerede tidligere er overgået til
køber, overgår risikoen på det seneste af følgende tidspunkter:
10.1 Risikoens overgang for afhentning, lastning og
overgivelse
Alle vores leverancer sker ”ab fabrik”. Dette indebærer, at risikoen
for varens hændelige forringelse eller undergang overgår ved
afhentning, lastning eller overgivelse til fragtfører, uanset om
sælger sender varen, køber afhenter den eller om køber eller
sælger har engageret tredjepart, og uanset om forsendelsen er
fragtfri, fragt betalbar eller til aftalt pris, og selv om der sker
dellevering. Ved successive leveringer gælder foranstående for
hver enkelt levering.
10.2 Risikoens overgang ved fordringshavermora og
forsinkelse grundet købers forhold
Såfremt der opstår en forsinkelse ved et af ovenstående forhold,
som køber bærer risikoen for, eller såfremt køber af andre grunde
ikke opfylder sin forpligtelse til at modtage varen, overgår risikoen
til køber når sælger har givet meddelelse om at sælger er rede til
at foretage levering.

Hvis leveringen forsinkes på grund af købers forhold udstedes
fakturaen med bemærkning, at sælger var rede til at foretage
levering, dog ikke forud for det oprindeligt aftalte
leveringstidspunkt.
Såfremt køber kommer i restance med betaling af nogen af
sælgers fakturaer, forfalder alle sælgers udestående fakturaer
straks til betaling.

11. Sikkerhed

6.

Begrænsning af modregningsadgang og tilbageholdsret
Med mindre andet er skriftligt aftalt kan der ikke modregnes i nogle
af sælgers udestående, forfaldne krav mod køber med købers
eventuelle krav imod sælger. Køber kan ej heller udøve
tilbageholdsret i nogle materialer eller varer, der tilhører sælger,
uanset køber måtte have et krav imod sælger.

7.

Forbud imod overdragelse
Køber er ikke berettiget til at overdrage krav imod sælger, der
udspringer af forretningsforholdet imellem køber og sælger, til
tredjemænd.
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11.1 Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele
købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til
sælger og alle andre mellemværender mellem sælger og køber er
indfriet. Hvis køber overskrider forfaldsdatoen på en faktura, kan
sælger tilbagetage de af fakturaen omfattede varer på købers
regning. Køber skal forsikre alle købte varer til
genanskaffelsesværdi, indtil ejendomsretten er overgået til køber.
Alle fra sælger leverede varer, som ikke er fuldt betalt, forpligter
køber sig til at opbevare og mærke på en sådan måde, at der ikke
er tvivl om sælgers ejerskab til den enkelte vare. Køber er
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af varen er sket, og at de tekniske forskrifter for stilladser er
overholdt og efterlevet, herunder blandt andet for opstilling,
planlægning samt alle tekniske, officielle eller lovpligtige krav for
den pågældende brug.

ansvarlig for varens fulde værdi, hvis køber ikke opfylder disse
forpligtelser med den følge, at sælger ikke kan håndhæve sine
rettigheder i henhold til disse Almindelige Leveringsbetingelser.
11.2 Ret til at tilbagetage varer
Med henblik på at sikre sælgers ejendomsrettigheder giver køber
tilladelse til sælger eller en af sælger antaget tredjemand til på et
hvilket som helst tidspunkt at skaffe sig adgang til købers ejendom
og/eller lokaler med henblik på at tilbagetage ORIGINAL LAYHER
produkter og andre varer leveret til køber, og tilbagetage
ORIGINAL LEYHER produkter og andre varer, som er sælgers
ejendom, og som sælger har retten til at tilbagetage grundet
købers misligholdelse. Det samme gælder ORIGINAL LAYHER
produkter og andre varer, som skal tilbagetages fra købers kunder.

12.5.2 Ovenstående under 12.5.1 indebærer imidlertid ikke
nødvendigvis, at sælgers ORIGINAL LAYHER produkter samt
andre varer opfylder kravene til det af køber særligt tilkendegivne
formål med varen alene på baggrund af godkendelser og/eller
certifikater.

11.3 Dækning af omkostninger
Køber bærer alle omkostningerne og/eller udgifter påført sælger
ved fuldbyrdelsen af sælgers rettigheder i henhold til disse
forretningsbetingelser, herunder blandt andet omkostninger til
administration, fragt, juridisk bistand samt tilbagetagelse af
sælgers materialer og varer fra enhver adresse og enhver
tredjemand, der råder over sælgers materialer og varer.

12.5.3 Oplysning om varernes certificering eller godkendelse
fritager ikke køber fra at sætte sig ind alle tekniske og lovmæssig
krav til varernes strukturelle design, strukturelle stabilitet eller
anvendelse.

12. Garanti
Sælger indestår kun for mangler ved leverancen i henhold til
nedenstående bestemmelser, og der kan ikke rettes noget andet
krav mod sælger i anledning af mangler:

12.5.4 Sælgers ORIGINAL LAYHER produkter samt andre varer
skal altid anvendes i overensstemmelse med de specifikke
strukturelle krav, de lokale forhold, lokale myndigheders krav samt
lovregler.

12.1 Reklamationspligt
Køber skal foretage en grundig undersøgelse af varen ved
modtagelsen heraf. Køber anses for at have accepteret varen og
varens tilstand, med mindre køber reklamerer til sælger skriftligt
inden fem (5) kalenderdage efter varen er leveret.

12.6 Mangelfuld instruktion vedrørende montering og brug
Enhver mangelfuld instruktion vedrørende montering og brug
anses for en ringe og uvæsentlig tilsidesættelse af sælgers
forpligtelser. I tilfælde af en sådan mangelfuld instruktion er køber
kun berettiget til at modtage korrekt instruktion fra sælger, hvis
korrekt brug af de leverede varer ellers vil være umulig.

Hvis varen tages i brug, helt eller delvis, anses køber for at have
accepteret varen og varens tilstand.
12.2 Bevisbyrden for reklamation, godtgørelse af udgifter
Køber bærer bevisbyrden for samtlige forhold, der kan påberåbes
for at der foreligger en mangel. Hvis købers reklamation er
ukorrekt fremsat, skal køber refundere alle omkostninger påført
sælger i forbindelse dermed.

12.7 Forældelse
Krav vedrørende materialefejl, der ikke udspringer af et
forbrugerkøb, forældes ét (1) år efter afhentning, levering,
overgivelse af eller underretning om at sælger er rede til at
foretage levering, med mindre der foreligger svig.

12.3 Afhjælpning
12.3.1 Såfremt varen er mangelfuld og køber har reklameret
behørigt, har sælger valget mellem at (i) refundere køber
købesummen med rimeligt fradrag for brug, (ii) afhjælpe manglen
eller (iii) foretage omlevering. Sælgers forpligtelse forudsætter, at
køber returnerer den mangelfulde vare sammen med et behørig
dokumentation for købet inden fjorten (14) kalenderdage efter at
køber konstaterede eller burde have konstateret manglen.

12.8 Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning
Sælger er ikke ansvarlig for nogen form for pønalt
erstatningsansvar samt indirekte, specielle, tilfældige eller afledte
tab og skader i nogen form, herunder blandt andet driftstab, tabt
fortjeneste, omkostninger ved fjernelse og/eller geninstallering,
skade på renommé samt tab af kunder. Sælger er heller ikke
ansvarlig for nogen form for pønalt erstatningsansvar samt
indirekte, specielle, tilfældige eller afledte tab og skader i nogen
form, som slutbrugeren måtte lide som følge af at der ikke er
tegnet sædvanlig forsikring. Sælgers samlede erstatningsansvar i
henhold til vareleverancer kan aldrig overstige købsprisen for de
varer, der giver anledning til et krav, uanset kravets art (det vil sige
om det er inden for eller uden for kontrakt, i henhold til en garanti
eller andet).

Sælger giver i særdeleshed ingen andre garantier, hverken
udtrykkeligt eller stiltiende, for leverede varer, og den anførte
garanti er sælgers eneste forpligtelse vedrørende varens
kontraktmæssighed. I særdeleshed garanterer sælger ikke for
varens salgbarhed eller deres brugbarhed for det af køber
forudsatte formål.
12.4 Instruktioner for brug, vedligeholdelse og test
Ethvert krav mod sælger er betinget af, at varen er anvendt i
overensstemmelse med de givne instruktioner for varen, gældende
lovgivning om brugen, instruktioner fra fagligt uddannede personer,
og at foreskreven eller nødvendig vedligeholdelse eller afprøvning
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12.5 Erklæringer i Salgsmateriale
12.5.1 Sælgers salgsmateriale indeholder ingen kvalitetsangivelser
endsige tilsagn om egenskaber. Det er udelukkende sælgers
ordrebekræftelse, der gælder. I den udstrækning sælger henviser
til godkendelser eller certificeringer, betyder dette at sælgers
ORIGINAL LAYHER produkter samt andre varer overholder
betingelserne for disse godkendelser og/eller certifikater i henhold
til de krav, der er opstillet for sådanne godkendelser og certifikater.
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Ovenstående ansvarsbegrænsninger og -fraskrivelser gælder ikke,
såfremt de i henhold til dansk ret ikke kan påberåbes for
produktansvar, dødsfald, fysisk personskade eller skade på
helbred. Dog finder de lovbestemte forældelsesregler anvendelse.
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15.2 Alle dokumenter og data tilhørende sælger må kun gøres
tilgængelig for eller overdrages til tredjemand, kopieres, duplikeres
eller overføres til et datamedium, helt eller delvis, med sælgers
forudgående, skriftlige samtykke.

Køber har kun krav ud over det nævnte, hvis sælger har
misligholdt sine forpligtelser groft uagtsomt eller forsætligt.
13. Bindende leveringsperioder og datoer
De af sælgers angivne leveringsperioder og/eller datoer er kun
bindende, såfremt sælger bekræfter dette skriftligt. I alle andre
tilfælde anses de for at være vejledende. Sælger afviser enhver
fixeret periode eller tidsfrist, som køber måtte fastsætte.

16. Betydningen af illustrerede eller tegnede fremstillinger,
detaljer om det strukturelle design, strukturel stabilitet,
designbrug eller –formål.
16.1 Samtlige illustrerede eller tegnede fremstillinger af den mulige
eller aktuelle brug af vores produktdele er kun tænkt som
eksempler, og fungerer kun som illustrationer for mulige
anvendelsesmåder. De udgør ikke nogen form for juridisk
bindende tilsagn i forhold til deres mulige eller tilladelige
anvendelsesmåde eller brug.

13.1 Bekræftelser vedrørende leveringsperioder og –datoer
samt leveringsomfang
Kun sælgers skriftlige ordrebekræftelse er afgørende for
leveringsperioden, leveringsdatoer og leveringsomfang.
Leveringsperioder eller leveringsdatoer angivet af sælger skal i
øvrigt anses for ikke-bindende og repræsenterer den foreløbige
dato for afsendelse eller afhentning af varerne fra sælgers lager i
København.

16.2 Samtlige detaljer eller fremstillinger af det strukturelle design,
opførelse, planlægning, sikring, strukturel stabilitet, særlige formål
eller anvendelse anses kun som eksempler, og er følgelig ikke
juridisk bindende. Enhver form for tegning eller fremstilling fritager
ikke sælger fra at søge oplysning om tekniske og lovmæssige krav
vedrørende det strukturelle design, opførelse, planlægning, sikring,
strukturel stabilitet, særlige formål eller anvendelse.

13.2 Krav om overholdelse af enhver angivet periode eller
dato
Overholdelse af enhver angivet periode eller dato er genstand for
følgende, kumulative betingelser: at køber rettidigt har stillet alle
dokumenter til rådighed, herunder enhver nødvendig godkendelse
og tilladelse og enhver plan, at sælger har betalt aftalte beløb
rettidigt og fuldstændigt og at køber ikke er i restance mht. nogen
betaling til sælger. Hvis dette ikke er tilfældet, forlænges
leveringsperioderne og/eller datoer i svarende til den forsinkelse,
som køber er ansvarlig for.

17. Blandet brug af ORIGINAL LAYHER produkter
17.1 Alle detaljer eller fremstillinger i vores produktkataloger
gælder kun for brug af udelukkende ORIGINALE LAYHER
produkter. Vores varer er designet, produceret og konfigureret i
deres funktionsmåde til udelukkende at fungere med andre
ORIGINAL LAYHER produkter. ORIGINAL LAYHER produkter
adskiller sig i strukturel design, materiale og produktionsprocesser
fra produkter fremstillet af andre producenter eller plagiater.

13.3 Forlængelse af enhver leveringsperiode ved force
majeure
Såfremt sælger er ude af stand til at levere til aftalt tid på grund af
force majeure, f.eks. strejke eller lockout, forlænges de i
kontrakten fastsatte leveringsperioder og/eller -datoer tilsvarende.

17.2 Sælger kan ikke udtale sig om brug af ORIGINAL LAYHER
produkter i andre systemer eller ved blandet brug af forskellige
varer. Dette gælder tilsvarende for plagiater af ORIGINAL
LAYHER produkter.

14. Retten til tilbagekaldelse
Enhver forsinkelse af købers betaling anses for at være en
væsentlig misligholdelse af aftalen, og berettiger sælger til at
tilbagekalde enhver ordrebekræftelse, aftale og leverance.

17.3 Af denne grund påtager sælger sig intet ansvar, hvis sælgers
ORIGINAL LAYHER produkter er blevet brugt sammen med andre
producenters varer eller i modstrid med instruktioner om brug. I
disse tilfælde skal køber holde sælger skadesløs for krav fra
tredjemænd.

14.1 Konventionalbod
Såfremt sælger ophæver kontrakten i henhold til punkt 14, er
sælger berettiget til en konventionalbod på 20 % af kontraktens
pålydende værdi. Køber har dog mulighed for at bevise, at sælger
ikke har lidt et sådant tab, eller at tabet var mindre end 20 %.
Køber har ikke andre rettigheder i denne henseende.

17.4 Såfremt sælger kommer med udtalelser om vareegenskaber,
anvendelsesmuligheder, detaljer om strukturelt design,
opførelsesmuligheder, forankringsmuligheder,
anvendelsesteknikker, tekniske data eller overholdelse af
lovgivning eller lovpligtige standarder, gælder disse udtalelser kun
for ORIGINAL LAYHER produkter og under eneanvendelse heraf.

14.2 Muligheder i tilfælde af tekniske eller materielle
indkøbsproblemer, som sælger ikke er ansvarlig for
I tilfælde af upåregnelige tekniske eller materiale indkøbs
vanskeligheder, som sælger ikke er ansvarlig for, er sælger
berettiget til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har ingen af
parterne krav mod hinanden.

18. Tekniske modifikationer
Sælger forbeholder sig på ethvert tidspunkt at foretage
forandringer grundet tekniske fremskridt.

15. Ophavsrettigheder, retten til afhændelse og udnyttelse,
fremsendelse af dokumenter og data til tredjemand
15.1 Sælger forbeholder sig retten til samtlige dokumenter og al
den information, sælger måtte have givet til køber, herunder blandt
andet tilbud, prisestimater, tekniske tegninger, alle illustrationer og
planer, og især sælgers ret til afhændelse og udnyttelse i henhold
til tingsretten og ophavsretten.
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19. Opfyldelsesstedet
Sælger kan vælge mellem sælgers forretningssted i København
eller et af sælgers varelagre som opfyldelsessted.
20. Lovvalg og værneting
Disse Almindelige betingelser for levering og betaling samt aftaler
indgået i henhold til disse er underlagt dansk ret med undtagelse
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1.5 Omkostninger for transport, emballering og forsikring
Køber bærer omkostningerne for transport, emballering og
forsikring af ORIGINAL LAYHER produkter samt andre varer frem
til opstillingsstedet.

af Lovbekendtgørelse 2014-11-21 nr. 1224 om den Internationale
købelov (CISG).
For tvister om aftaler i henhold til disse Almindelige betingelser for
levering og betaling er værnetinget Københavns Byret.
21. Fortrolighed og sikkerhed

1.6 Restance med betaling, bemyndigelse til at afhente varer
1.6.1 Hvis lejer er mere end fjorten (14) dage i restance med en
betalingsforpligtelse, er sælger berettiget til straks og uden
underretning at tilbagekalde alle lejeaftaler med lejeren og
fuldbyrde tilbagetagelsen af alle lejede genstande. I sådanne
situationer har lejer ingen tilbageholdsret.

21.1 Sælger gemmer købers personlige data udelukkende med det
formål, som køber specificerer i forbindelse med afgivelsen heraf.
Personlige data vil kun blive brugt inden for Layher Gruppen.
21.2 Køber accepterer og autoriserer at vi behandler, lagrer og
analyserer de persondata sælger modtager i forbindelse med
forretningsforholdet i overensstemmelse med persondataloven.

1.6.2 Såfremt der gives meddelelse om ophævelse, er udlejer
berettiget til at tilbagetage ORIGINAL LAYHER produkter samt
andre udlejede varer enten helt eller delvis efter udlejers skøn.
Herudover er udlejer eller en af udlejer antaget tredjemand
berettiget til at skaffe sig adgang til lejers ejendom og/eller
forretningslokaler men henblik på at tilbagetage ORIGINAL
LAYHER produkter og andre udlejede varer. Dette gælder
tilsvarende hvis de udlejede varer befinder sig hos lejers kunder.

21.3 Køber kan finde sælgers politik og yderligere oplysninger om
persondata og fortrolighed på sælgers hjemmeside på
www.layher.com
II. Almindelige betingelser for leje

1.6.3 Med henblik på at undgå unødvendige omkostninger
accepterer lejer denne procedure og samtykker udtrykkeligt hertil.

Ud over ovenstående afsnit I, Almindelige betingelser for levering og
betaling, er samtlige ORIGINAL LAYHER produkter og andre varer lejet
fra sælger/udlejer omfattet af følgende bestemmelser.
1.

2.

Genstand for aftalen, tilbud, lejeperiode, pris for leje og
omkostninger

2.1 Accept
Lejer er forpligtet til at foretage modtagekontrol af de lejede varer.
Lejer skal på udlejers foranledning skriftligt bekræfte at lejer har
taget de lejede varer behørigt i sin besiddelse, og at de er fuldt ud
funktionsdygtige, uden forbehold, f.eks. i form af en
leveringsdokument, et fragtbrev eller bekræftelse af modtagelse.
De lejede varer skal undersøges af lejer straks efter modtagelse
for at sikre, at de er fuldstændige og uden mangler. Enhver mangel
eller ufuldstændig levering skal straks meddeles til udlejer; såfremt
dette ikke sker, udelukkes adgangen til at fremsætte ethvert krav
vedrørende disse forhold.

1.1 Genstand for aftalen
Denne lejeaftale giver lejer ret til at bruge ORIGINAL LAYHER
produkter samt andre varer i det aftalte tidsrum og til det fastsatte
formål i Danmark.
1.2 Ændring af lejetilbud
Lejetilbud er uden forbindende for udlejer og genstand for
ændringer. Tilbud er betinget af, at materiel svarende til det lejede
er tilgængeligt, når lejeperioden starter.
1.3 Lejeperiode
1.3.1 Lejeperioden fremgår af aftalen. Lejeperioden begynder den
dag, hvor lejegenstanden overgives til lejer eller fragtfører.
1.3.2 Medmindre andet er aftalt eller bekræftet skal lejeaftaler have
en varighed af minimum 20 uger. Udlejers priser for leje er
gældende for 4-ugers leje, med mindre andet er aftalt eller
bekræftet. Der skal betales for en fuld 4-ugers periode selv om kun
en del deraf udnyttes.
1.4 Priser for leje
1.4.1 Priserne for leje beregnes fra tidspunktet for levering eller
afhentning. Alle efterfølgende lejeperioder faktureres fremadrettet
for 4-ugers perioder. Fakturaer for leje skal betales inden 10 dage
fra udstedelsen af fakturaen.

2.2 Brug af de lejede varer, instruktioner for montering og
brug
Lejer er forpligtet til at overholde samtlige betingelser for brug af
ORIGINAL LAYHER produkter og andre varer lejet hos udlejer.
Lejer er desuden forpligtet til at udføre enhver nødvendig
registrering eller opnå enhver godkendelse for brugen af de lejede
varer. Lejer skal tegne de nødvendige forsikringer for egen
regning. Bestemmelserne i ovenstående afsnit I, Almindelige
betingelser for levering og betaling punkt, 16 og 17, gælder
tilsvarende.
2.3 Ingen sammenblanding
2.3.1 Lejer skal bruge de lejede varer alene eller med andre
ORIGINAL LAYHER produkter. Der gøres særligt opmærksomt på
at enhver sammenblanding af ORIGINAL LAYHER produkter og
andre varer med varer fra andre producenter og/eller plagiater ikke
er en del af formålet med lejeforholdet.

1.4.2 Udlejers priser for leje er gældende for de respektive
lejeperioder og tillægges moms i henhold til gældende lovgivning.
Såfremt der sker stigning i priserne for leje, er køber
ekstraordinært berettiget til at opsige lejeforholdet, hvis køber
skriftligt har gjort indsigelse over prisstigningen uden ugrundet
ophold. Udlejers listepriser anses for sædvanlige og rimelige på
stedet.
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Lejers forpligtelser

2.3.2 Køber skal holde sælger skadesløs for ethvert krav, der er et
resultat af blandet brug af ORIGINAL LAYHER produkter og andre
varer.
2.3.3 Bestemmelserne i ovenstående Almindelige betingelser for
levering og betaling, punkt 17 og 18, gælder tilsvarende.
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2.4 Brug til specifikt formål, vedligeholdelsesomkostninger og
reparationer
Lejer må kun bruge de lejede varer til sit særlige formål. Lejer skal
vedligeholde varerne så de forbliver kontraktmæssige og foretage
reparationer for egen regning. Dette fritager ikke lejer fra sine
forpligtelser i henhold til aftalen, herunder i særdeleshed ikke fra
betalingsforpligtelsen.

reparereres, eller at reparationsprisen kommer til at overstige
listeprisen på varen, er udlejer berettiget til at nægte modtagelsen
af varen og fakturere lejer for et beløb svarende til listeprisen for
den pågældende vare. Lejer har dog mulighed for at bevise, at
udlejer ikke har lidt et sådant tab, eller at det lidte tab er mindre
end det fakturerede beløb. Dette gælder tilsvarende for tekniske
ændringer af udlejede varer.

3.

Risikoens overgang
I forhold til risikoens overgang, f.eks. hvis varen bortkommer ved
tab, tyveri eller hvis varen forringes ved et uheld på grund af
skade, gælder bestemmelserne i ovenstående Almindelige
betingelser for levering og betaling, punkt 10, 10.1 og 10.2,
tilsvarende, og afhentning skal anses for at være det samme som
overgivelse.

4.

Opstillingssted
Varernes opstillingssted skal meddeles sælger efter dennes
anmodning. Hvis sælger ikke efter skriftlig varsel om ophævelse
har modtaget underretning om varernes opstillingssted, er sælger
berettiget til at ophæve aftalen og gøre misligholdelsesbeføjelser
gældende.

7.4 Lejede varer, der ikke længere eksisterer eller er
mangelfulde
Hvis en lejet vare på tidspunktet for lejeperiodens udløb ikke
længere eksisterer, eller er mangelfuldt i henhold til punkt 7.3, er
udlejer berettiget til at fakturere lejer for et beløb svarende til
listeprisen for den pågældende vare. Lejer har dog mulighed for at
bevise, at udlejer ikke har lidt et sådant tab, eller at det lidte tab er
mindre end det fakturerede beløb.

5.

7.5 Rengørings- og reparationsudgifter
Enhver omkostning for nødvendig rengøring eller reparation
faktureres lejer på rimelige og sædvanlige vilkår.
7.6 Omfanget af udlejers ret til tilbagetagelse
Udlejer tilbagetager kun de ORIGINAL LAYHER produkter og
andre varer, som udlejer har stillet til rådighed i henhold til
lejeaftalen.

Garanti
5.1 Såfremt der er mangler ved de lejede varer ved overgivelsen af
disse til lejer, giver udlejer garanti for væsentlige mangler enten i
form af reparation eller omlevering. Lejer er berettiget til en
reduktion af lejeprisen, hvis varen efter udlejers andet
afhjælpningsforsøg ikke er mangelfri. Udlejer er berettiget til at
levere en teknisk og økonomisk tilsvarende ORIGINAL LAYHER
vare i stedet for den lejede vare.

7.7 Forsinket returnering af varer
7.7.1 Såfremt lejer ikke returnerer varerne i henhold til aftalen ved
udløbet af lejeperioden eller ophævelsen af lejeaftalen, eller hvis
returneringen er forsinket, er udlejer berettiget til at opkræve gebyr
for yderligere brug svarende til det af lejeaftalen fastsatte beløb
som kompensation for at udlejer må undvære disse varer i en
tillægsperiode. Udlejer forbeholder sig retten til at rejse yderligere
krav eller krav om erstatning.

5.2 Bestemmelserne i ovenstående Almindelige betingelser for
levering og betaling, punkt 12, gælder tilsvarende.
6.

Ansvar
Lejer er ansvarlig for alle skader, der opstår under brugen af de
lejede varer.

7.

Retten til at returnere varer, afhjælpning af mangler

7.7.2 Ingen fortsættelse af brug af de lejede varer efter lejeaftalens
udløb kan anses for en fornyelse eller forlængelse af lejeaftalen.
Udlejer gør hermed indsigelse over for enhver implicit forlængelse
af lejeaftalen. Udlejer har krav på kompensation for den fortsatte
brug svarende til det af lejeaftalen fastsatte beløb. Denne
kompensation anses for at være sædvanlig og rimelig på stedet.

7.1 Returnering af varer
Efter aftalens udløb er lejer forpligtet til at returnere alle varerne
uden forurening til udlejers varelager i København, forsikret og for
lejers egen regning og risiko.
7.2 Returneringsmeddelelse, måden for tilbagelevering
Lejer skal returnerer alle ORIGINAL LAYHER produkter samt
andre varer med en returneringsmeddelelse, der gengiver udlejers
leveringsdata. Tilbageleveringen skal ske på en sådan måde, at
varen kan aflæsses og køres frem til udlejers lokaler med en
gaffeltruck uden yderligere omkostninger eller arbejde. Såfremt det
ikke sker skal lejer friholde udlejer for det ekstra arbejder og
omkostninger. Lejer har dog mulighed for at bevise, at udlejer ikke
har haft sådanne ekstra omkostninger, eller at omkostningerne var
lavere end det, som udlejer har opkrævet herfor.
7.3 Forringelse, afvigelser fra tilstanden ved levering
Enhver forringelse af de lejede varer ved lejeperiodens afslutning
samt enhver afvigelse af tilstanden ved levering er for lejers
regning, med mindre det er forårsaget ved den specifikke brug
eller ville være opstået under den specifikke brug af varen. Lejer
bærer alle omkostninger ved rengøring og reparation af de lejede
varer. I det omfang udlejer vurderer at en udlejet vare ikke kan
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8.

Ophævelse af aftalen
Hvis lejer ikke overholder sine væsentlige forpligtelser eller ikke
overholder dem rettidigt eller fuldstændigt, er udlejer berettiget til at
ophæve aftalen uden varsel. Med forbehold for eventuelle
yderligere krav fra udlejer, er lejer forpligtet til at betale lejebeløbet
for resten af den aftale lejeperiode eller frem til nærmeste
opsigelsesdato.

9.

Køb
Såfremt lejer vælger at købe varerne ved lejeperiodens udløb,
tilbydes lejer en rabat i overensstemmelse med almindelige
markedspriser. Forpligtelserne i henhold til lejeaftalen fastholdes
indtil købsprisen er fuldt ud betalt.

10. Lovvalg og værneting
Disse Almindelige betingelser for leje samt aftaler indgået i
henhold til disse er underlagt dansk ret med undtagelse af
Lovbekendtgørelse 2014-11-21 nr. 1224 om den Internationale
købelov (CISG).
For tvister om aftaler i henhold til disse Almindelige betingelser for
leje er værnetinget Københavns Byret.
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