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16. december 2019

DOT AquaCoat A/S vil tage vel vare på de til AquaCoat indleverede materialer og give dem en
faglig rigtig behandling. DOT AquaCoat A/S vil udvise den agtpågivenhed og omhu, som dette
kræver. De er velkommen til at indhente teknisk vejledning hos DOT AquaCoat A/S på telefon
70 120 140 eller/og eventuelt på samme telefonnummer at rekvirere en af DOT AquaCoat
A/S’ konsulenter.
DOT AquaCoat A/S vil udføre AquaCoat iht. teknisk datablad - se www.aquacoat.dk. Det er
kundens ansvar, at materialerne er egnede til den ønskede overfladebehandling. Har De afvigende ønsker i forhold til dette datablad vedrørende forbehandling og kontroludførelse, skal
dette være accepteret af DOT AquaCoat A/S og fastlagt skriftligt fx via tilbud. I det efterfølgende vil DOT AquaCoat A/S være benævnt DOT.

Salgs- og leveringsbetingelser
Afhentning og levering
1. DOT vil så vidt muligt overholde alle aftaler om levering, og følger via vort kvalitets- og
miljøsstyringssystem hele tiden op på leveringssvigt. Alle kunder er omfattet af DOT’s logistik- planlægning, som opdateres løbende. DOT har et forplanlagt tursystem, til servicering af
kunderne iht. en fastlagt turnus. Turnussen er betinget af, at emnerne overholder geometri og
tonnage iht. betingelserne for tursystemet. Yderligere information findes på www.dot.dk.
Ønskes en anden logistik-aftale, er dette også muligt.
2. Hvis materialer ikke er egnede til produktion, hvis materialerne tages i karantæne eller hvis
omproduktion er nødvendigt, kan det blive nødvendigt med udsættelse, som i alle tilfælde aftales med kunden.
3. På afhentnings-/leveringsadressen må der forefindes fast kørevej, og kunden må stille personale, læssemateriel og strøer til rådighed ved læsning/aflæsning, således at dette kan ske
uden unødig ventetid. Samtidig er det kundens ansvar, at DOT ved afhentning af materialer
modtager en udførlig og specificeret følgeseddel, omhandlende min. tilbudsnummer, antal,
varebetegnelse, mål, eventuel skitse, idet DOT ellers ikke påtager sig ansvaret for dif-ferencer.
Ventetid ud over en time hos kunde eller på byggeplads vil blive viderefaktureret.
4. Ønsker kunden forsendelsen eller leveringen til en anden adresse end kundens adresse, bærer han omkostningerne herfor. Det er ligeledes kundens ansvar, at der er en bemyndiget person til ved underskrift at godkende kvalitet samt antal.
Såfremt dette ikke er tilfældet, indestår DOT ikke for eventuelle skader og differencer ved en
efterfølgende reklamation.

Ansvar for mangler
1. DOT påtager sig ansvaret for fejl og mangler ved leveringstidspunktet. Ansvaret gælder
mangler ved selve overfladebehandlingen samt skader eller mangler påført materialerne i
DOT’s varetægt. Vore forpligtigelser vil nøje leve op til kravene i købeloven* og AB 92**.
Dog er reklamationsfristen, med mindre andet er aftalt og fastlagt i tilbud/ordrebekræftelse,

DOT A/S
Grønlundvej 81-83
Fasterholt
DK-7330 Brande
CVR 26 70 48 63
info@dot.dk
www.dot.dk

DOT AQUACOAT A/S’ SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 2

altid 2 år med pligt til at underrette DOT straks mangel er konstateret.
2. Følgeomkostninger, som ligger ud over mangeludbedring på materialer, dækkes ikke.
3. Produktansvaret gælder kun overfladebehandlingen og er som beskrevet i købeloven og
AB 92.

Ansvarsbegrænsning
1. DOT kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller tredjemands tab.
2. I det interne forhold mellem kunden og DOT er DOTs erstatningspligt maksimeret til fakturabeløbet.

Produktkvalitet
Produktkvalitet for den enkelte overfladebehandling er iht. de under politik nævnte kundeaftaler. Mindre lagtykkelse på skarpe kanter må accepteres.

Force majeure
Enhver ordre udføres uden ansvar for tab som følge af en arbejdskonflikt, nedbrud i produktionen og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over. Hvis en omstændighed,
som anført i nærværende afsnit, vedvarer i mere end 3 måneder, er DOT berettiget til at hæve
aftalen med kunden, hvilket i så fald skal ske ved skriftlig meddelelse.

Priser og betalingsbetingelse
1. Medmindre andet er aftalt, er nærværende tilbud/ordrebe-kræftelse med priser og betingelser gældende, indtil DOT skriftligt med 14 dages varsel meddeler ændring i pris og/eller betingelser. Ved ændring i.h.t. den oprindelige aftale er kunden fritstillet. Ekstraarbejde i forbindelse med klargøring af emner til produktion, i tilfælde af at dette er glemt fra kundens side,
faktureres på timebasis.
2. Reklamation berettiger ikke til tilbageholdelse af betaling. Kunden kan alene overfor DOT
modregne beløb, som DOT har accepteret, eller som er fastlagt af retsinstans.
3. Ved betalingsforsinkelser hos kunden, eller ved overskridelse af kreditlimit, er DOT berettiget til kun at udføre yderligere leverancer mod kontant betaling, gøre alle åbne, også henstandgivne, fakturabeløb forfaldne og forlange kontant betaling.
4. Mellem DOT og kunden indgåede generelle løbende prisaftaler bortfalder, hvis der ikke har
været afgivet ordrer i henhold hertil i en 3 måneders periode. Ved efterfølgende samhandel aftales pris og betingelser konkret.

Værneting
Enhver tvist i anledning af leverancer skal anlægges ved Byretten i Herning. Alle tvister af-
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gøres efter dansk ret. Såfremt der mellem parterne er enighed herom, kan tvister afgøres ved
voldgift efter dansk ret. Vedrørende produktansvarssager henvises til købeloven og AB 92.

Krav til kunder
1. DOT skal have følgesedler med materialerne, som udførligt specificerer ønsket behandling,
antal, tilbudsnummer og varebetegnelse, mål og gerne tegning.
2. Det er kundens ansvar, at konstruktionen er udformet således, at det er fysisk muligt at
håndtere, forbehandle og overfladebehandle materialerne iht. til ønsket overfladebehandling.
3. Kunden skal medvirke ved afhentning, levering og modtagekontrol, som beskrevet andet
sted.
4. Kunden skal anvende egnede ståltyper, sørge for jævne flader uden gravrust, pladelus,
svejsesprøjt, slaggerester samt sørge for afrundede kanter og hjørner, så materialerne er velegnede for den ønskede overfladebehandling. Materialerne skal være rene bortset fra produkter, som kan fjernes ved forbehandlingen. DOT kan vejlede omkring dette.
5. Kunden eller hans kunde bør lave eftersyns- og vedligeholdelsesplan for materialerne, så
fejl uanset om de hidrører fra DOT eller efterfølgende montage og brug, bliver opdaget og afhjulpet. DOT kan vejlede omkring dette.
6. Kunden skal gøre opmærksom på fejl og mangler, som hidrører fra DOT, så snart disse konstateres. Synlige fejl straks ved modtagelsen og senest 48 timer senere.
7. Opbevaring af emner, leveret af DOT, skal ske under beskyttende forhold, således at der
ikke sker en forringelse af overflade-behandlingen inden f.eks. montage mv.

*Bekendtgørelse af lov om køb LBK nr. 237 af 28/3 2003.
**Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed af 10/12
1992.
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