
BALLUFF APS’  
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
AS AT 11/2020

1. Generelt 
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Betingel-
serne”) og eventuelle andre betingelser, herunder men ikke begrænset til de i købsordren nævnte, skal 
nærværende Betingelser have forrang.
Afgivelse af ordrer (herunder telefoniske og elektroniske ordrer) hos Balluff ApS udgør samtidig en under-
forstået accept af disse Betingelser, som også kan findes på www.balluff.dk

2. Priser
Alle priser opgivet af Balluff ApS er baseret på producenters listepriser (excl. moms) og kan ændres uden 
varsel. Med mindre andet fremgår, oplyses prisen for en enkelt forsendelse til en bestemt adresse. Såfremt 
det er aftalt, at hævede eller planlagte ordrer ikke fastholdes af køber, forbeholder Balluff ApS sig ret til at 
tilpasse prisstrukturerne til ordrebetingelserne uden hensyn til køber.
Så længe alle anstrengelser er gjort for at sikre prislisternes nøjagtighed, er Balluff ApS ikke ansvarlig for 
eventuelle fejl eller undladelser i disse.
Den beregnede pris er den på afsendelsestidspunktet gældende med tillæg af moms.

3. Betaling
Enhver betalingsfrist er væsentlig. Alle udestående beløb er forfaldne ved påkrav, dog under alle omstæn-
digheder inden 30 dage efter fakturadato. Balluff ApS forbeholder sig ret til at udskyde levering, såfremt 
betaling ikke er modtaget i henhold til ovenstående eller i henhold til en alternativ aftale, som kræver begge 
parters skriftlige godkendelse. Balluff ApS forbeholder sig endvidere ret til at tilbagekalde de ovenfor i dette 
punkt anførte kreditbetingelser og erstatte dem med kontant straks-betaling. I tilfælde af overskridelse af 
den på fakturaen anførte forfaldsdato er Balluff ApS berettiget til at kræve renter. Fakturabeløbet tillægges 
renter med 1,5% pr. påbegyndt måned frem til betaling af det skyldige beløb.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle tilgodehavender i fakturaer fra Balluff ApS, med mindre 
Balluff ApS forinden har givet sit skriftlige samtykke dertil.

4. Nye konto
Kunder, der ønsker at åbne en hovedbogskonto, skal oplyse en bankreference og to handelsreferencer.

5. Telefonordrer
Ordrer accepteres kun telefonisk, såfremt køber oplyser et officielt ordrenummer. Hvis en telefonisk ordre 
bekræftes skriftligt, skal køber mærke den skriftlige ordre med den bekræftelsesreference, som Balluff ApS 
har oplyst i forbindelse med dennes telefoniske accept af ordren. Balluff ApS påtager sig intet ansvar for en 
eventuel dobbeltlevering, der måtte forekomme på grund af ordrer afgivet på denne måde.

6. Ejendomsret
6.1 Køber bærer risikoen fra leveringstidspunktet for alle varer leveret til køber af Balluff ApS.
6.2 Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når Balluff ApS har modtaget fuld betaling af alle 

tilgodehavender på varer leveret af denne til køber samt af alle øvrige beløb på enhver konto, som en 
køber måtte være eller blive skyldig til Balluff ApS.

6.3 Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til køber, forpligter køber sig til:
 (a) at opbevare varerne på forsvarlig og betryggende vis,
 (b) at oplagre varerne (uden omkostninger for Balluff ApS) og at holde disse adskilt fra alle øvrige varer 

 tilhørende køber eller tredjemand på en sådan måde, at disse til enhver tid umiddelbart kan identi- 
 ficeres som værende Balluff ApS’ ejendom,

 (c) ikke at ødelægge, udviske eller tildække nogen form for identifikationsmærke eller emballage på  
 varer leveret af Balluff ApS,  
(d) at opbevare varerne under tilfredsstillende forhold og på Balluff ApS’ vegne at holde disse forsikre- 
 de for den samlede pris derfor,

 (e) at forvalte det ovenfor under punkt d) nævnte forsikringsprovenu på vegne af Balluff ApS
6.4 En køber må alene på følgende kumulative betingelser videresælge varer leveret af Balluff ApS inden 

ejendomsrettens overgang:
 (a) at et eventuelt salg sker som led i købers almindelige erhvervsvirksomhed og til fuld markedspris, 

 og
 (b) at et sådant salg sker for købers egen regning og risiko. 
6.5 Balluff ApS er berettiget til at opkræve betaling for leverede varer, uanset om ejendomsretten til varerne 

endnu ikke er overgået fra Balluff ApS

7. Levering
En eventuel leveringsforsinkelse, der skyldes Balluff ApS’ forhold, vil aldrig kunne anses for væsentlig. Alle 
varer leveres Ex Works (Incoterms 2000), og med mindre andet fremgår, debiteres fragt og emballage som 
ekstraydelser. Ekspreslevering (med f.eks. Securicor, Red Star etc.) debiteres køber til kostpris. Oversøiske 
leveringsomkostninger debiteres køber fuldt ud. Så længe Balluff vil tage alle rimelige forholdsregler med 
henblik på at levere varerne til aftalt leveringstidspunkt, påtager Balluff ApS sig intet ansvar for eventuel 
undladelse eller forsømmelse i denne henseende.
Balluff ApS forbeholder sig ret til at foretage levering i flere delleverancer efter eget skøn.
Ved leveringsforsinkelse, der skyldes købers forhold, er Balluff ApS berettiget til at fakturere køber for 
rimelige lagerafgifter.

8. Afbestillinger
En eventuel afbestilling af ordrer fra købers side vil ikke blive accepteret, med mindre Balluff ApS forinden 
og mindst 25 arbejdsdage før afsendelsestidspunktet er blevet skriftligt underrettet derom. Alle afbestillin-
ger vil blive pålagt et afbestillingsgebyr, udgørende 50% af prisen for hver enkelt vare.

9. Besigtigelse
Køber er pligtig at undersøge alle varer leveret af Balluff ApS inden for 3 dage efter modtagelsen. Hvis 
Balluff ApS ikke inden 3 dage har modtaget skriftlig reklamation over eventuelle mangelfulde varer eller 
transportskade, fortaber køber retten til at gøre krav gældende over for Balluff ApS jf. punkt 10 nedenfor.

10. Bortkomst eller transportskade
I tilfælde af mangler eller transportskade på det solgte under transport frem til aftalt leveringssted, jf. punkt 
7, kan Balluff ApS efter eget skøn vælge enten 1) at refundere købesummen eller 2) foretage omlevering 
eller 3) reparere de solgte varer. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. 
En forudsætning for at køber kan gøre krav gældende over for Balluff ApS i henhold til ovenstående er dog, 
at det kan dokumenteres, at skaden er sket på et tidspunkt i løbet af forsendelsesprocessen, hvor Balluff 
ApS bar risikoen for det solgte, jf. punkt 7. 
Hvis det solgte bortkommer under transporten, skal køber senest 10 hverdage efter fakturamodtagelse 
give skriftlig underretning til såvel Balluff ApS som fragtmanden om, at de indkøbte varer er bortkommet 
samt oplyse karakteren og omfanget deraf.

11. Mangler efter levering
Såfremt der konstateres mangler ved det solgte inden for 12 kalendermåneder efter leveringstidspunktet i 
medfør af punkt 7, skal Balluff ApS enten 1) afhjælpe de konstaterede mangler eller 2) foretage omlevering, 
såfremt manglerne kan dokumenteres at hidrøre fra perioden inden leveringstidspunktet. 
Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende efter leveringstidspunktet. Dette gælder 
dog ikke, såfremt Balluff ApS har fraskrevet sig ansvaret, eller manglerne helt eller delvist skyldes købers 
forhold. 
Såfremt afhjælpning af manglerne er påkrævet, refunderer Balluff ApS fragtomkostningerne for returnering 
af de leverede dele til Balluff ApS, ligesom de reparerede dele vil blive leveret til køber uden omkostninger 
for denne.

12. Ansvarsfraskrivelse
12.1 Balluff ApS yder ikke nogen som helst form for garanti på de solgte varer. Balluff ApS yder imidlertid 

en 12 måneders reklamationsret over eventuelle skjulte fejl og mangler i medfør af punkt 11. Det er 
således alene købers ansvar at sikre, at det solgte opfylder købers behov og forudsætninger for købet. 
Eventuelle efterfølgende konstaterede mangler ved det solgte er Balluff ApS uvedkommende.

12.2 Intet i disse Betingelser udelukker eller begrænser Balluff ApS’ ansvar for en persons død ellerpersons-
kade, som skyldes uagtsomhed eller afgivelse af urigtige oplysninger i ond tro fra Balluff ApS’ side.

12.3 Med forbehold af punkt 12.2:
 (a) er Balluff ApS’ erstatningsansvar, ansvar for skadegørende handling, afgivelse af urigtige eller mis- 

 visende oplysninger, restitution, eller som på anden måde vedrører opfyldelsen eller den påtænkte 
 opfyldelse af en kontrakt indgået mellem denne og køber, fuldt ud begrænset til den kontraktsum, 
 som køber skal betale, og

 (b) Balluff ApS er ikke ansvarlig over for køber for indirekte tab eller følgeskader (herunder driftstab, 
 omsætningstab, mistet goodwill eller lignende), omkostninger, udgifter eller øvrige afledte erstat- 
 ningskrav af enhver art (uanset årsagen) i anledning af eller vedrørende en kontrakt indgået mellem 
 Balluff ApS og køber.

13. Opsigelse
Uden præjudice for eventuelle øvrige rettigheder eller beføjelser, som parterne måtte have, kan Balluff ApS 
med omgående virkning opsige den i henhold til disse Betingelser indgåede kontrakt uden ansvar over for 
køber ved at underrette køber derom, såfremt:
 (a) køber udebliver med betaling af et hvilket som helst forfaldent beløb og fortsat er i betalingsmislig- 

 holdelse i mindst 7 dage efter at have modtaget skriftligt betalingspåkrav, eller
 (b) køber væsentligt misligholder en eller flere af bestemmelserne i disse Betingelser og (forudsat 

 at misligholdelsen kan afhjælpes) ikke har afhjulpet misligholdelsen inden 30 efter at have modtaget 
 skriftlig underretning om misligholdelsen, eller

 (c) køber væsentligt og i gentagne tilfælde misligholder disse Betingelser på en sådan måde, at det 
 med rimelighed kan begrunde opfattelsen af, at der foreligger anticiperet misligholdelse, eller

 (d) køber træder i likvidation, erklæres konkurs, indgår en kreditorordning, (eller i andre tilsvarende 
 situationer).

I tilfælde af opsigelse i henhold til ovenstående, uanset årsagen, skal køber straks betale alle udestående 
fakturaer, incl. renter, til Balluff ApS, der skyldes for varer eller ydelser leveret af Balluff ApS.

14. Tekniske data og tilført materiale
Så længe alle anstrengelser er gjort for at sikre nøjagtigheden af tekniske data, påtager Balluff ApS sig intet 
ansvar for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af fejl eller undladelser i modtagne data 
eller oplysninger, som viser sig at være ukorrekte.

15. Tilbagetagelse af elektrisk eller elektronisk udstyr samt emballage
Køber er forpligtet til for egen regning at tilbagetage og håndtere leverede elektriske og elektroniske 
produkter efter endt levetid i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder særligt 
WEEE-direktivet (2012/19/EU), den danske miljøbeskyttelseslov, elskrotbekendtgørelsen (Lov 2005-05-25 
nr. 385) og gældende retsregler i tredjelande udenfor EU. 
Det er aftalt, at køber påtager sig Balluff ApS’ tilbagetagelsesforpligtelse, herunder pligten til at foretage 
genanvendelse eller særskilt håndtering jf. miljøbeskyttelseslovens § 9 j, stk. 1. Køber er ansvarlig for at 
underrette WEEE-systemet om dette og for at friholde Balluff ApS for ethvert tredjemandskrav, der måtte 
udspringe af manglende iagttagelse af disse regler. 
Køber forpligter sig til at indgå selvstændig aftale med aftagere af sådanne produkter omfattet af WEEE-
direktivet (2012/19/EU), den danske miljøbeskyttelseslov og elskrotbekendtgørelsen (Lov 2005-05-25 nr. 
385), hvor disse aftagere ligeledes forpligter sig til for egen regning at tilbagetage og håndtere leverede 
produkter efter endt levetid i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder særligt 
WEEE-direktivet (2012/19/EU) og gældende nationale retsregler samt at pålægge disse aftagere en tilsva-
rende yderligere forpligtelse i tilfælde af, at produkterne videregives igen.
Hvis køber forbryder sig imod denne forpligtelse, skal køber tilbagetage og håndtere leverede produkter 
hos sine aftagerne for egen regning efter produkternes endte levetid i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende regler herunder særligt WEEE-direktivet (2012/19/EU), den danske miljøbeskyttelseslov og 
elskrotbekendtgørelsen (Lov 2005-05-25 nr. 385).
Hvis Balluff ApS anses for forpligtet hertil, vil Balluff ApS tilbagetage brugt transportemballage efter an-
modning fra Køber. Køber bærer transportomkostningerne for denne tilbagetagelse af transportemballage.

16. Immaterielle rettigheder
I forholdet mellem køber og Balluff ApS bevarer Balluff ApS retten til alle immaterielle rettigheder til varer 
og ydelser leveret af Balluff ApS.

17. Force Majeure
Såfremt Balluff ApS måtte blive forhindret i at levere til aftalt leve-ringstidspunkt som følge af strejke, lock-
out, naturkatastrofer, krig, brand, voldsomt uvejr, oversvømmelse, hændelig undergang eller beskadigelse 
af varer eller forsinkelse med eller manglende evne til at fremskaffe materialer på grund af vareknaphed 
eller af en hvilken som helst anden årsag, som ligger uden for Balluff ApS’ kontrol, kan Balluff ApS vælge 
enten at udsætte leveringen til et rimeligt tidspunkt efter ophør af en sådan hændelse og i så lang tid, som 
måtte være rimelig for genoptagelse af normal produktion eller normalt salg, eller at opsige eller ændre 
kontrakten uden kompensation.

18. Lovvalg
Eventuelle tvister, som måtte opstå vedrørende leverancer fra Balluff ApS, skal afgøres efter dansk ret 
regler uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret 
end dansk ret. Endvidere skal der indgås en værnetingsaftale, hvorefter alle tvister alene kan indbringes 
for Retten i Aalborg.

Balluff ApS  
Niels Jernes Vej  
9220 Aalborg Ø  
Danmark  
sales.dk@balluff.dk  
www.balluff.dk
Telefon +45 70234929 D
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