
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

FORRETNINGSBETINGELSER 
for 

CNC Products A/S 
CVR-nr. 30083652 

Jernaldervej 25, 8300 Odder 

 

 

 

CNC Products A/S, i det følgende kaldet CNC, er beskæftiget med at bearbejde stål-, metal- og plast-

komponenter og nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver bearbejdning og leverance 

fra CNC til virksomhedens kunder, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem CNC og den enkelte 

kunde.  

 

Forretningsbetingelserne findes på CNC`s hjemmeside http://www.cncproducts.dk/ ligesom forret-

ningsbetingelserne angives i forbindelse med CNC`s tilbud og/eller ordrebekræftelse. Forretningsbe-

tingelserne anses for vedtaget mellem CNC og kunden selvom kunden hverken mundtligt eller skriftligt 

har tiltrådt disse.  

 

 

1. CNCS TILBUD SAMT ORDREBEKRÆFTELSE  

1.1. Tilbud fra CNC som ikke angiver en acceptfrist, bortfalder såfremt accept af tilbuddet fra kunden 

ikke er CNC i hænde senest 14 dage fra tilbuddets datering. Såfremt kunden fremsender en accept, 

der ikke stemmer overens med CNC`s tilbud er hverken CNCs tilbud eller den uoverensstemmende 

accept bindende for CNC medmindre CNC skriftligt accepterer dette.  

 

1.2. Kundens ordrebestillinger af enhver art, er alene bindene for CNC, når kunden har modtaget en 

skriftlig ordrebekræftelse fra CNC. Såfremt CNC i ordrebekræftelsen anfører forhold, som afviger 

fra kundens ordre, skal kunden gøre indsigelser inden 7 dage fra ordrebekræftelsens dato, hvis 

Kunden ikke kan acceptere indholdet i CNC`s ordrebekræftelse. Sker dette ikke, vil CNC´s ordre-

bekræftelse være gældende i aftaleforholdet mellem CNC og Kunden.  
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2. 

 

2. CNCS PRISER 

2.1. I det omfang at CNC har afgivet et tilbud eller har oplyst en pris for udførelse af arbejder, hvori 

der indgår råvarer, og der fra tilbuddets datering eller kundens accept af CNC`s pris  er sket 

stigninger i de råvarepriser, som indgår i CNC`s produktion af leverance, med mere end 15%, vil 

CNC have ret til at regulere prisen uanset om denne følger af CNC`s tilbud eller overslag eller ej, 

således at prisstigningerne på råvarer, der indgår i CNC `s produktionen eller forarbejdningen, 

fra tilbuddets datering og indtil varen skal produceres, debiteres kunden som en merpris.  For at 

prisreguleringen kan finde sted, skal kunden modtage et forudgående varsel om prisjustering 

inden produktion eller forarbejdningen af varerne fra CNC finder sted. 

 

 

3. BETALING 

3.1. Betaling af CNC`s faktura skal ske af kunden til den på fakturaen angivne betalingsdag. Ved for-

sinket betaling er CNC berettiget til at tillægge det skyldige beløb en rente svarende til 1% pr. 

påbegyndt måned, regnet fra forfaldsdag.  

 

 

4. TILBAGEHOLDELSESRET 

4.1. I det omfang, at kunde ikke betaler et af CNCs krav til forfaldstid, er CNC berettiget til at foretage 

tilbageholdelse af enhver leverance til kunden, der endnu ikke er leveret, indtil skyldige beløb er 

betalt.  

 

 

5. LEVERING 

5.1. Alle leverancer sker i henhold Incoterms® 2010 og medmindre andet er aftalt, er leveringsbetin-

gelserne EXW (Ex Works). Kunden betaler samtlige omkostninger der er forbundet med levering 

og har risikoen for leverancens bortkomst eller skader på leverancen, når denne forlader CNC `s 

adresse. 

 

5.2.  Medmindre andet er aftalt med Kunden bestiller CNC på Kundens vegne en fragtføre til at forestå 

transporten til Kunden og CNC fakturerer Kunden for udgifterne til fragtføreren. CNC oplyser 

fragtføreren Kundens adresse til at være den der fremgår af CNC `s ordrebekræftelse.  

 

5.3. CNC tegner på Kundens regning alene en transportforsikring ved leverancer, hvor den enkelte 

leverance har en faktureringspris fra CNC på kr. 25.000 ex moms. Ved skader eller bortkomst på 

leverancen under transport udbetales forsikringssummen til CNC. Forsikringspræmien faktureres 

til Kunden af CNC. 
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3. 

 

5.4. Ved leverancer med en faktureringspris fra CNC på under kr. 25.000 ex moms tegner CNC ikke 

en transportforsikring på den enkelte leverance, medmindre dette skriftligt er aftalt mellem Kun-

den og CNC. Bortkomst eller skader på leverancen under transport til Kunden fra CNC `s adresse 

er uden ansvar for CNC og er Kundens risiko.     

 

5.5. CNC forbeholder sig ret til at del-levere, medmindre andet er aftalt.  

 

 

 

 

6. LEVERINGSTID OG FORSINKELSER 

6.1. Den opgivne leveringstid som CNC har oplyst, regnes fra det tidspunkt, hvor CNC modtager den 

fulde og endelige information omkring produktet eller den vare, der skal forarbejdes. Er der an-

givet en leveringsdato, er denne ansat skønsmæssigt og er ikke bindende for CNC.  

 

 

7. RISIKOENS OVERGANG 

7.1. Risikoen for varen/ det forarbejdede produkt ved transport EXW Odder, overgår ved udlevering til 

fragtføreren fra CNC `s adresse i Odder. Ved kundens afhentning af varen/ det forarbejdede pro-

dukt hos CNC eller ved transport med kundens egen fragtfører, overgår risikoen ved udleveringen 

fra CNC `forretningssted i Odder.  

 

 

8. FORCE MAJEURE  

8.1. CNC`s levering udsættes, begrænses eller ophører i det omfang, at force majeure eller andre 

forhold som CNC ikke er herre over måtte forsinke, vanskeliggøre eller forhindre produktionen/le-

veringen.  

 

8.2. Som force majeure og lignende forhold anses f.eks., men ikke begrænset til, krig, oprør, borger-

lige uroligheder, blokader, karantæneforanstaltninger, strejke, lockout, brand, ind- eller udførel-

sesforbud, vejrlig, trafik- og driftsforstyrrelser i øvrigt, samt foranstaltninger af enhver art truffet 

af offentlige myndigheder eller af myndigheder, der sidestilles hermed, enten her i Danmark eller 

i udlandet, som hindrer CNC`s produktion og /eller levering.    

 

8.3. I det omfang at ovennævnte omstændigheder forhindrer produktion og/eller levering fra CNC, kan 

kunden ikke kræve erstatning, prisnedslag eller ophæve aftalegrundlaget af CNC ligesom kunden 

ikke kan kræve erstatning for direkte eller indirekte tab og omkostninger samt driftstab, tabt for-

tjeneste, eller andre tab og herunder tab der relaterer sig til erstatning, som kunden bliver for-

pligtet til at betale overfor tredjemand. 
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9. MANGLER OG REKLAMATION 

9.1. CNC har ret og pligt til indenfor en 12-måneders periode fra en vares levering, at rette fejl og 

mangler på den pågældende vare i det omfang, at CNC er årsag til manglen. Kunden kan ikke rejse 

krav om erstatning for direkte eller indirekte tab og omkostninger samt herunder driftstab, tabt 

fortjeneste, eller andre tab og herunder tab der relaterer sig til erstatning som kunden bliver for-

pligtet til at betale overfor tredjemand.   

 

9.2. I det omfang, at CNC anvender materialer til CNC`s leverance for kunden, og disse materialer 

indeholder fejl eller mangler, eller såfremt materialerne indkøbt hos CNC`s leverandører har andre 

egenskaber end leverandøren har oplyst CNC og /eller deklareret materialerne forkert fra leve-

randørens side, er dette ikke CNC`s risiko i forhold til kunden, men derimod kundes.  

 

9.3. I det omfang, at kunden ønsker at rejse krav mod CNC`s materialeleverandør for fejl og mangler 

i materialerne eller disse er deklareret forkert fra leverandørens side skal CNC i videst muligt 

omfang bistå Kunden med at rejse et sådant krav imod CNC ´s materialeleverandør og om nød-

vendigt transporterer eventuelle krav, som CNC måtte have imod materialeleverandøren til kunden 

med henblik på, at kunden kan rejse krav overfor leverandøren. 

 

  

9.4. Ovennævnte anført under pkt. 9.1-3 indebærer at kunden ikke kan rejse krav om forholdsmæssigt 

afslag, erstatning eller hæve den indgåede aftale / leverance fra CNC og at kunden ikke kan rejse 

krav om erstatning for direkte eller indirekte tab eller omkostninger og driftstab, tabt arbejdsfor-

tjeneste, eller andre tab og herunder tab der relaterer sig til erstatning som kunden bliver eller 

måtte blive forpligtet til at betale overfor tredjemand.    
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