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Almindelige aftale- og leveringsbetingelser 

i K.V. GASTEKNIK A/S, af 1. januar 2013 

 
§1 Omfang 

Nedenstående aftale og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud og 

leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger parterne 
imellem. 

 

§2 Tilbud 

Tilbud er gyldig for skriftlig accept indtil 30 dage efter tilbudsdato. 

 

§3. Priser 

3.1 Opgivne priser gælder hvor intet andet udtrykkeligt er anført netto ab 

fabrik, eksklusive skatter og afgifter i såvel køber som sælgers land. 

 Uanset sådanne skatter og afgifter udtrykkeligt måtte være indeholdt i 
prisen, kan K.V. GASTEKNIK A/S kræve enhver stigning i disse skatter 

og afgifter betalt af kunden. 

 
3.2 Opgivne priser er i øvrigt faste for levering til det i tilbud / 

ordrebekræftelse anførte tidspunkt. 

 
3.3 K.V. GASTEKNIK A/S er løbende berettiget til at ændre priser, rabatter 

og rabatsystemer med 14 dages varsel, hvis intet andet er aftalt. 

 
§4. Emballage og gas 

4.1 For udleverede gasflasker, kryocontainere, kugletanke og anden 

emballage eller transportudrustning tilhørende K.V. GASTEKNIK A/S, 
er kunden overfor K.V. GASTEKNIK A/S ansvarlig for, at effekterne 

returneres til K.V. GASTEKNIK A/S i samme stand, som de er 

modtaget. Et tilsvarende ansvar har kunden, hvad angår kryomateriel og 
andre installationer udlånt eller udlejet af K.V. GASTEKNIK A/S. 

Såfremt der hos kunden konstateres manko, er kunden forpligtet til på 

anfordring at godtgøre K.V. GASTEKNIK A/S købsprisen for 
tilsvarende ny emballage eller nyt materiel. Emballagen forbliver stedse 

K.V. GASTEKNIK A/S ejendom, hvorfor kunden, dennes bo eller 

kreditor ikke kan søge sig fyldestgjort heri. 
 

4.2 Det påhviler kunden, at opbevaringen og brugen af effekterne sker på 
lovlig og betryggende måde, samt at disse til nyværdi omfattes af 

kundens forsikring for ansvar, brand, eksplosion, tyveri og hærværk. 

 
4.3 For de i 4.1 nævnte gasflasker m.v. overlades brugen til kunden mod 

debitering af leje. Systemer og satser herfor bestemmes til enhver tid af 

K.V. GASTEKNIK A/S. 
 

4.4 Indsigelser mod opgørelser og beregninger, der ligger til grund for K.V. 

GASTEKNIK A/S fakturering af leje, skal ske snarest og senest 14 dage 
efter fakturamodtagelse. 

 

4.5 Kunden er forpligtet til at tåle, at en repræsentant fra K.V. GASTEKNIK 
A/S besigtiger kundens lager og produktionsfaciliteter for optælling af 

udlejede effekter. Eks. flasker i det omfang, som K.V. GASTEKNIK A/S 

anser for nødvendigt. 
 

4.6 K.V. GASTEKNIK A/S opgørelse af leje-materiel fra K.V. 

GASTEKNIK A/S i form af antal flasker, kryotanke, flaskebatterier o. 
lign der er i kundens besiddelse, vil til enhver til være gældende med 

mindre kunden kan bevise at opgørelsen ikke stemmer. Kunden kan 

forespørge efter en opgørelse fra K.V. GASTEKNIK A/S. 
 

4.7 Ved oprettelse eller udfakturering af brugsretter, som dækker lejeomkost- 

 ninger for emballage i en angivet periode, er Kunden forpligtet til at 
betale brugsretsomkostningerne for den fulde periode brugsretten er 

oprettet for (normalt 5 år med mindre andet er anført). Dette uanset om 

denne udfaktureres som éngangsbetaling eller i årlige rater. 
 

4.8 Kunden er forpligtet til at aftage hele sit forbrug af gasser eller kryogene 

væsker i den emballage, som der er igangværende brugsretter på indtil 
disse ophører. Når igangværende brugsretter udløber, fornys disse 

automatisk til nye med samme løbetid til K.V. GASTEKNIK A/S enhver 

tid gældende listepris med mindre andet er skriftligt aftalt. 

 Brugsretter kan opsiges skriftligt med min. 3 måneders varsel til udløb af 

brugsretsperioden. Tegnede brugsretter er ikke refunderbare. 

 
4.9 Kunden er forpligtet til at returnere enhver ubrugt emballage hurtigst 

muligt til K.V. GASTEKNIK A/S. 

 
4.10  Ved leveringsaftaler på gasser er Kunden forpligtet til at aftale hele sit 

forbrug af alle gasser og kryogene væsker fra K.V. GASTEKNIK A/S.  

 Dette gælder dog ikke gasser og kryogene væsker som K.V. 
GASTEKNIK A/S ikke er i stand til at levere. K.V. GASTEKNIK A/S 

vil igen være berettiget til at levere, såfremt de senere bliver i stand hertil. 

 
4.11  Opsigelsesfrister for leveringsaftaler på gasser er normalt 6 måneder til 

udgangen af en anført aftaleperiode. Dog kan andre frister være angivet i 

pågældende leveringsaftaler, hvilket har fortrinsret. Enhver opsigelse skal 
foretages skriftligt. 

 

§5. Betalingsbetingelser 

5.1 Betalingsbetingelser: 14 dage fra fakturadato. 

 

5.2 K.V. GASTEKNIK A/S er berettiget til at opkræve aconto betalinger for 
udført arbejde. 

 

5.3 Sker betaling ikke i rette tid er K.V. GASTEKNIK A/S berettiget til at 
fordre rykkergebyr samt morarente af det skyldige beløb på 2 % pr. 

påbegyndt måned. 

 
5.4 Rente beregnes af saldoen inkl. tidligere tilskrevne renter. 

 

5.5 Enhver leveret vare betragtes som K.V. GASTEKNIK A/S’s ejendom, 
indtil betaling herfor er ydet. 

 

5.6 Ved manglende betaling af forfalden faktura er K.V. GASTEKNIK A/S 
berettiget til at stoppe enhver leverance og stoppe ethvert igangværende 

arbejde med øjeblikkelig virkning. 
 

5.7 K.V. GASTEKNIK A/S er berettiget til at kræve bankgaranti for 

dækning af det fulde beløb for en ydelse / leverance som er bestilt af 
kunden. Bankgaranti skal stilles på forlangende før iværksættelse af 

ydelse / leverance og frigives efter fuld betaling er gennemført. Enhver 

omkostning i forbindelse med bankgaranti afholdes af garantistiller. 
 

§6. K.V. GASTEKNIK A/S ansvar 

 
6.1 Ansvar for mangler ved salgsgenstand 

Ved rettidig reklamation over mangler inden for 1 år efter levering skal 

K.V. GASTEKNIK A/S foretage afhjælpning eller omlevering efter eget 
valg, og kunden kan da ikke stille andre krav vedrørende mangler. 

Kundens krav på afhjælpning eller omlevering bortfalder, såfremt 

leverancen ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt 
og i overensstemmelse med K.V. GASTEKNIK A/S anvisninger. 

K.V. GASTEKNIK A/S har intet ansvar for skader forårsaget af forkert 

og uhensigtsmæssig brug af leverede produkter. 
 

6.2 Ansvar for forsinkelsen 

I tilfælde af væsentlig forsinkelse med levering, er kunden berettiget til at 
annullere ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er kunden dog 

alene berettiget til at annullere de dele af ordren, som skulle have været 

leveret, og hvor levering er væsentlig forsinket. 
 

Kunden er i alle tilfælde forpligtet til, i god tid inden K.V. GASTEKNIK 

A/S skal levere at oplyse om kvanta og ønsket leveringstidspunkt. 
Specielt bemærkes, at såfremt kundens forbrug i en periode afviger fra 

kundens sædvanlige forbrug er K.V. GASTEKNIK A/S uden ansvar for 

forsinkede leverancer, hvis kunden ikke i god tid forinden har oplyst 
K.V. GASTEKNIK A/S om hyppighed og kvanta for ønskede leverancer 

i perioden. Herudover har kunden ingen beføjelser i anledning af K.V. 

GASTEKNIK A/S eventuelle forsinkelser. 
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6.3 Force majeure 

I tilfælde af rettidig levering hindres af begivenheder uden for K.V. 

GASTEKNIK A/S absolutte kontrol – herunder, men ikke begrænset til 

arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, vejrforhold og 
transportvanskeligheder – kan K.V. GASTEKNIK A/S ansvarsfrit 

udskyde levering eller annullere orden efter eget valg ved meddelelse til 

kunden hurtigst muligt. 
Kunden er forpligtet til at acceptere manglende eller reduceret levering 

fra K.V. GASTEKNIK A/S grundet disse omstændigheder. 

 
Det samme gælder ved forsinkelse fra K.V. GASTEKNIK A/S 

underleverandør eller hvis K.V. GASTEKNIK A/S oplever markante 

ændringer i forhold til sine underleverandører der influerer på bl.a. 
leveringsmuligheder og/eller priser. 

K.V. GASTEKNIK vil gøre sit yderste for at fjerne disse hindringer, så 

levering kan genoptages i fuldt omfang. 
 

Såfremt K.V. GASTEKNIK A/S oplever, at en eller flere af ovennævnte 

omstændigheder bliver længerevarende, kan K.V. GASTEKNIK A/S 
eventuelt vælge at hæve indgåede aftaler, hvorefter kunden frit kan 

handle andetsteds. 

Hverken kunden eller K.V. GASTEKNIK A/Ser overfor hinanden 
berettiget til erstatning eller refusion af omkostninger af nogen art 

grundet ovennævnte. 

 
6.4 Produktansvar 

6.4.1  K.V. GASTEKNIK A/S er ansvarlig efter loven om produktansvar, i 
det omfang loven ufravigeligt måtte pålægge K.V. GASTEKNIK A/S 

ansvar for sådanne skader og K.V. GASTEKNIK A/S ansvar herfor 

ikke lovligt måtte være begrænset. K.V. GASTEKNIK A/S er ligeledes 
ansvarlig for skader, som leverede produkter fra K.V. GASTEKNIK 

A/S måtte forvolde, og hvor skaden ikke omfattes af lov om 

produktansvar, i det omfang skadesforvoldelsen skyldes udøvelse af 
grov uagtsomhed fra K.V. GASTEKNIK A/S side, og K.V. 

GASTEKNIK A/S ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. 

 
6.4.2 K.V. GASTEKNIK A/S ansvar for produktskader er i alle tilfælde 

begrænset til hvad K.V. GASTEKNIK A/S forsikringsforhold dækker. 

 
6.4.3  I tilfælde hvor K.V. GASTEKNIK A/S er ansvarlig for produktskader 

ifølge ovennævnte, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af 

kunden, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. 

 

6.4.4  I det omfang K.V. GASTEKNIK A/S måtte blive pålagt ansvar for 

produktskader i forhold til tredjemand, er kunden pligtig til at holde 
K.V. GASTEKNIK A/S skadesløs for det ansvar K.V. GASTEKNIK 

A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end K.V. GASTEKNIK 

A/S ansvar efter ovenstående. 
 Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge/indklage ved samme 

domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod K.V. 

GASTEKNIK A/S fra tredjemand i anledning af produkter leveret af 
K.V. GASTEKNIK A/S via kunden til tredjemand. 

 

6.5 Almindelig ansvarsbegrænsning 
K.V. GASTEKNIK A/S ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist 

uagtsomhed – omfatte driftstab, tidstab eller andet indirekte tab 

følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige 
erstatningsregler eller andet grundlag. 

Denne bestemmelse gælder også for K.V. GASTEKNIK A/S 

produktansvar i de omfang, bestemmelsen ikke måtte blive tilsidesat eller 
begrænset som følge af ufravigelige regler i lov om produktansvar. 

Ved tilslutning af gasser leveret til kundens udrustning foregår dette altid 

på kundens eget ansvar, og K.V. GASTEKNIK A/S tager intet ansvar for 
evt. følgeskader ved indkobling. 

 

§7. K.V. GASTEKNIK A/S immaterialretligheder 

Kunden skal respektere K.V. GASTEKNIK A/S rettigheder til patenter, 

varemærker, forretningskendetegn, brugsmodeller, mønstre og know-

how. Desuden er kunden ikke berettiget til at afdække, fjerne eller 
supplere angivelser eller påtrykninger af K.V. GASTEKNIK A/S 

varemærke og forretningskendetegn mv. på produkterne. 

 
 

 

 

 

§8. Tvister 

Alle tvister, som måtte opstå mellem parterne, indbringes efter K.V. 

GASTEKNIK A/S valg for Sø- & Handelsretten i København, eller 

afgøres ved voldgift i København efter dansk ret. 


