
Aftalevilkår for Falle’s Sti- og Sporbyg, CVR: 39573024 

 

Generelt 

§ 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Falle’s Sti- og Sporbygs (CVR: 

39573024) overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale 

foreligger. 

Stk. 1. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms). 

Stk. 2. Følgende betingelser baseres på enhver tid gældende lov. Uoverensstemmelser eller tvist skal 

afgøres efter dansk ret ved Falle’s Sti- og Sporbygs værneting i Danmark. 

 

Falle’s Sti- og Sporbygs tilbud 

§ 2. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. 

Stk. 2. Tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet skriftligt aftales. 

Stk. 3. Såfremt køber foretager tilføjelser eller ændringer vedrørende tilbuddet, ved afgivelse af ordre, 

er Falle’s Sti- og Sporbyg berettiget til at afvise ordren. 

Stk. 4. Enhver ordre er først bindende, når skriftlig ordrebekræftelse fra Falle’s Sti- og Sporbyg er 

modtaget hos køber. 

 

Aftale og levering 

§ 3. Endelig aftale om udførelse af en entreprise, et projekt eller om en leverance foreligger først, når 

der foreligger en skriftlig kontrakt. 

Stk. 1. Levering eller opførelse sker på købers, på tilbuddet angivne, adresse. Dersom Falle’s Sti- og 

Sporbyg ikke har accepteret særlig instruks med hensyn til transport eller opførelse, er Falle’s Sti- og 

Sporbyg berettiget til at vælge transport- eller opførelsesformen. 

Stk. 2. Projekters leveringstid er kun omtrentlige, ind til endelig leveringstid eller færdiggørelsesdato er 

bekræftet fra Falle’s Sti- og Sporbyg. 

Stk. 3. Falle’s Sti- og Sporbyg er uden ansvar for forsinkelser grundet uforudsigelige omstændigheder, 

som rimeligvis ikke kunne forudses. I tilfælde at sådanne forsinkelser forbeholder Falle’s Sti- og 

Sporbyg sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leverings- eller 

færdiggørelsestidspunktet, med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den i aftalen fastsatte 

tid. 

Stk. 4. Under uforudsigelige omstændigheder henhører eksempelvis mangel på råvarer eller anden 

leveringssvigt, arbejdskonflikter, mangel på arbejdskraft, arbejdsnedlæggelser, svig i forsyningerne af 

energi og vand, trafikale forstyrrelser, nedbrud på maskiner, værktøj og IT-faciliteter, brand, krig, 



mobilisering, blokade, politiske uroligheder, myndigheds indgriben af forskellig art såsom ved 

beslaglæggelse, eksport- og importforbud, sabotage og hærværkshandlinger rettet mod Falle’s Sti- og 

Sporbygs leveringsfaciliteter samt andre lignende forhindringsforhold. 

Stk. 5. Falle’s Sti- og Sporbyg er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, 

avancetab eller andet lignende tab beroende på forsinket levering. 

 

Betaling 

§ 4. Efter faktura eller skriftlig anmodning til køberen har Falle’s Sti- og Sporbyg en gang hver måned 

ret til betaling for udført arbejde m.v. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der 

er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for, med mindre andet skriftligt er aftalt. 

Stk. 1. Ved for sen betaling skal Falle’s Sti- og Sporbygs tilgodehavende, i mangel af anden angivelse, 

forrentes med den til enhver tid gældende rentesats efter renteloven. 

 

Sikkerhedsstillelse 

§ 5. Medmindre andet fremgår af aftalen stiller Falle’s Sti- og Sporbyg ingen bankgaranti eller anden 

sikkerhed for sine forpligtelser. 

 

Ansvar for mangler 

§ 6. Falle’s Sti- og Sporbyg vil til enhver tid sikre, at leverancen/ydelsen er i overensstemmelse med 

Falle’s Sti- og Sporbygs standard eller specifikationer inden for grænsen af almindelig brancheteknisk 

nøjagtighed, således at leverancen/ydelsen er af sædvanlig god kvalitet. 

Stk. 1. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverancen/ydelsen, påtager Falle’s Sti- og 

Sporbyg efter eget valg at foretage udbedring, foretage ombytning eller at kreditere køberen svarende 

til værdiforringelsen af leverancen/ydelsen. 

Stk. 2. Falle’s Sti- og Sporbygs førnævnte ansvar ved mangler/fejl er betinget af, at køber straks og 

rettidig efter konstatering af den pågældende mangel/fejl, reklamerer skriftligt over for Falle’s Sti- og 

Sporbyg. 

Stk. 3. Falle’s Sti- og Sporbygs ansvar for mangelfulde leverancer/ydelser ophører efter 2 år, i henhold 

til gældende købelov. 

Stk. 4. Falle’s Sti- og Sporbyg er uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, 

avancetab eller andet lignende tab beroende på mangler ved leverancen/ydelsen. Falle’s Sti- og 

Sporbyg hæfter ikke for fejl og mangler, der kan tilskrives købers behandling, betjening, indgreb i 

leverancen eller for fejl i øvrigt, der skyldes, at køber har anvendt leverancen/ydelsen til et andet formål 

end tilsigtet. 



Stk. 5. Skader på købers eller tredjemands erhvervsmæssige ejendom, der forvoldes af defekter ved 

Falle’s Sti- og Sporbygs produkt, er kun omfattet af Falle’s Sti- og Sporbygs ansvar, såfremt det 

godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos Falle’s Sti- og Sporbyg. Falle’s Sti- og Sporbyg 

er i ethvert tilfælde af produktansvar uden ansvar for indirekte skader og tab, følgeskader, driftstab, 

avancetab eller andet lignende tab. 

Købers sikkerhedsstillelse 

§ 7. Køber skal inden arbejdet påbegyndes stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser 

over for Falle’s Sti- og Sporbyg med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af 

Falle’s Sti- og Sporbyg. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankgaranti eller på anden, 

betryggende måde. 

 

Forsikring 

§ 8. Falle’s Sti- og Sporbyg tegner selv forsikring på de arbejder som udfører arbejde for køber, 

herunder også sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer, desto 

mindre andet aftales. 

 

Registrering af persondata 

I forbindelse med at der foretages handel ved Falle’s Sti- og Sporbyg, indsamles en række 

personoplysninger om dig/jer, for at kunne opretholde kundeforhold og korrekte oplysninger til brug for 

udformning af faktura m.v. 

 

De oplysninger som registreres er: Navn, adresseoplysninger, evt. CVR nummer, telefon- eller 

mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt. De registrerede 

oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer der er købt i minimum de 5 år, sådan 

som regnskabsloven kræver. Det gøres også for at opfylde både købers og sælgers garantivilkår, og for 

at køber senere kan henvende sig og få en ny kopi af sin faktura.  

 

Falle’s Sti- og Sporbyg er dataansvarlig og videregiver eller sælger ikke personlige informationer til 

tredjepart. Dog vil Falle’s Sti- og Sporbyg i nogle tilfælde videregive udvalgte oplysninger til særligt 

udvalgte, betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte oplysninger udelukkende med henblik på 

at holde køber ajour med status på sin ordre samt for at kunne levere de bestilte varer, for eksempel 

oplysninger til fragtmanden. 

 



Som registreret har køber altid mulighed for indsigt, og køber kan gøre indsigelse mod en registrering i 

henhold til reglerne i Persondataloven. 


