
Salgs- og 
leveringsbetingelser 

1 Generelt 
Aquastop.nu er registreret binavn for Husportalen 
ApS. 
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for 
Husportalen ApS’ (herefter ’Sælger’) leverance af 
produkter (herefter ’Produkter’) til køber (heref-
ter ’Køber’). 

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om 
disse er en bestanddel af Købers salgsdokumen-
ter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. 
Dette gælder uanset, hvornår disse måtte frem-
komme. 

Købers accept af Sælgers tilbud om levering af 
Produkter skal anses som accept af nærværende 
Salgs- og leveringsbetingelser.  

2  Tilbud 

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en ac-
ceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende 
accept ikke er kommet frem til Sælger inden fire 
uger fra tilbuddets datering. 

3 Priser 

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, 
told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne 
for de tilbudte eller aftalte ikke-leverede Produk-
ter ændres, som følge af ændringer i indkøbspri-
ser, råvarepriser, valutakurser, told, skatter, afgif-
ter eller lignende forhold, hvor Sælger har be-
grænset eller ingen kontrol, er Sælger berettiget 
til at ændre de overfor Køber tilbudte og/eller 
aftalte priser. 
Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet 
prisliste, fastsættes prisen for leverancen på 
grundlag af den prisliste, som er gældende på 
købstidspunktet. 
Omkostninger i forbindelse med fragt og forsen-
delse er, medmindre andet er aftalt, ikke inklude-
ret i tilbudsprisen. 

4 Betaling 

Hvor Sælgers skriftlige tilbud eller købsaftalen ikke 
angiver betalingsvilkår, gælder følgende: 

Betaling skal ske ved aftalens indgåelse. 

Ved leverancer for over 20.000 kr. kan betalingen 
afhængigt af projektets størrelse og type deles i 
op til fire rater: 

• 1. rate: Ved accept forfalder første del af 
tilbudssummen til betaling. 

• 2. rate: Når Sælgers andel af monterings-
arbejdet er afsluttet forfalder yderligere 
en projektspecifik del af tilbudssummen til 
betaling. 

• 3. rate: Ved levering af væskebarrierens 
indsatselementer (dæmningsbjæl-
ker/barriereplader/plastelementer) for-
falder yderligere en projektspecifik del af 
tilbudssummen til betaling. 

• Sidste rate: Ved aflevering forfalder den 
resterende del af tilbudssummen til 
betaling. 

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % 
af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned fra for-
faldsdagen at regne. 

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis 
modkravet er omtvistet. 

Manglende overholdelse af Sælgers betalings-
vilkår anses som væsentlig misligholdelse, der 
berettiger Sælger til at standse yderligere leveran-
cer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, for-
faldent som uforfaldent, indbetalt straks. 

For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et 
rykkergebyr på 100 kr. Sælger er endvidere ved 
forsinket betaling berettiget til et fast kompensa-
tionsbeløb på 310 kr. 

Køber kan begære den samlede tilbudssum indbe-
talt på en depotkonto i Sælgers bank med henblik 
på udbetaling til Sælger efter aflevering eller leve-
ring af den samlede ydelse. Køber bærer de her-
med forbundne omkostninger. 

5 Produktinformation og -ændringer 

Oplysninger i produktinformation er kun bindende 
i det omfang, der udtrykkeligt af Sælger skriftligt 
henvises hertil. Sælger forbeholder sig ret til uden 
varsel at foretage ændringer i alle produktspecifi-
kationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulem-
pe for Køber. Tegninger, specifikationer og lignen-
de, som er udleveret af Sælger før eller efter afta-



lens indgåelse, forbliver Sælgers ejendom og må 
ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke. 

6 Returvarer 

Produkter, der er tilvirket efter mål specifikt til 
Køber, tages ikke retur. Øvrige Produkter modta-
ges kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt 
mellem parterne. Det er under alle omstændighe-
der en betingelse for kreditering af returnerede 
Produkter, at disse er kurante og i ubeskadiget 
stand. 

7 Leveringstid 

Leveringstiden er fastsat af Sælger efter bedste 
skøn i overensstemmelse med de forhold, der 
forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller afta-
lens indgåelse. Leveringstiden gælder fra det tids-
punkt, hvor betalingen for de fakturerede Produk-
ter eller 1. rate (jf. afsnit 4) er registreret på 
Sælgers konto. 

Medmindre andet er aftalt skriftligt, betragtes en 
udskydelse af leveringstiden med 20 arbejdsdage i 
enhver henseende som rettidig levering, således 
at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogen 
beføjelser overfor Sælger. Sælger skal uden 
ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i 
leveringstiden, når en forsinkelse er kommet til 
Sælgers kendskab. 

8 Mangler og reklamation 

Ved levering skal Køber straks og senest fem 
arbejdsdage fra modtagelse af et Produkt, foreta-
ge en sådan undersøgelse af det leverede, som 
ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Køber vil 
påberåbe sig en mangel, skal Køber straks, efter 
manglen er eller burde være opdaget, give Sælger 
meddelelse herom med angivelse af, hvori mang-
len består. Såfremt Køber har eller burde have 
opdaget manglen, og Køber ikke reklamerer som 
aftalt, kan Køber ikke senere gøre manglen gæl-
dende. 

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive 
afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det 
solgte vil blive krediteret Køber. 

Har Køber ikke inden tolv måneder efter leve-
ringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sæl-
ger, kan Køber ikke senere gøre den gældende. 

Forandring af eller indgreb i et leveret Produkt 
uden Sælgers samtykke frigør Sælger fra ethvert 
ansvar og enhver forpligtelse. 

Sælger yder ikke nogen form for garanti på købte 
Produkter eller leverede ydelser. Se desuden 
nedenfor under pkt. 12 Produktansvar. 

9 Ejendomsforhold 

Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger 
der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsret-
ten til de i aftalen omhandlede Produkter, indtil 
hele købesummen og de med Produktets levering, 
forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, 
som afholdes af Sælger på Købers vegne, er betalt 
af Køber, eller der er stillet den aftalte sikkerhed. 
Indtil dette er sket, er Køber ikke berettiget til at 
videresælge Produktet eller i øvrigt råde over det 
på en måde, som strider mod Sælgers ejendoms-
forbehold. 

Ved omdannelse eller bearbejdning af Produktet, 
uden at dette dog mister sit særpræg eller identi-
tet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at 
det omfatter det omdannede eller bearbejdede 
Produkt for den værdi, Produktet repræsenterede 
uden omdannelse eller bearbejdning. 

Når Køber har betalt eller stillet aftalt sikkerhed 
for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til 
Produktet er overgået til Køber, skal Sælger efter 
påkrav fra Køber skriftligt bekræfte dette. 

10 Ansvarsbegrænsning 

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller 
manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kø-
ber berettiget til erstatning for direkte tab med 
følgende begrænsninger: 

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte 
skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets 
art – begrænset til det største af følgende to be-
løb: 50.000 kr. eller det beløb, der er faktureret 
for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller 
er årsag til eller direkte forbundet med erstat-
ningskravet. 

Sælger er under ingen omstændigheder erstat-
ningsansvarlig overfor Køber for tabt fortjeneste, 
tabte besparelser eller andre indirekte tab eller 
følgeskader, der skyldes anvendelse af Produktet 
eller manglende mulighed for at anvende dette, 



uanset om Sælger er blevet informeret om sådan-
ne kravs mulighed. 

Sælger hæfter alene for skader, som skyldes 
fejl/mangler ved Produktet, jf. herved pkt. 8 og 
11. 

Sælger hæfter ikke for skader/tab, som er en følge 
af Købers forkerte brug af Produktet. 

Sælger kan ikke stilles ansvarlig for rådgivning 
givet til Køber i forbindelse udarbejdelse af teg-
ninger eller udarbejdelse af projekter. 

11 Force majeure 

Sælger kan, uden ansvar, forsinke leveringen eller 
annullere denne Aftale med henvisning til force 
majeure begivenheder eller andre omstændighe-
der uden for Sælgers kontrol, herunder, men ikke 
begrænset til, naturkatastrofe, pandemi, politisk 
uro, embargo, svigt af forsynings kilder, eller lig-
nende. 

Indtræder der omstændigheder, som nævnt oven-
for i pkt. 11, 1. afsnit hos Køber, skal Køber dække 
Sælgers omkostninger til at sikre og beskytte Pro-
dukterne, mens disse omstændigheder foreligger. 

Der påhviler Sælger såvel som Køber pligt til uden 
ugrundet ophold at underrette den anden part, 
såfremt der indtræffer omstændigheder som 
nævnt ovenfor i pkt. 11, 1. afsnit 

12 Produktansvar 

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sæl-
ger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets 
bestemmelser om produktansvar. Køber skal 
straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør 
produktansvar gældende overfor Køber. I det om-
fang intet andet følger af ufravigelige regler, er 
Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller 
andre indirekte tab. 

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af 
produktansvar, accepterer Køber at blive adciteret 
under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller 
voldgiftsret, som behandler sagen. 

13 Tvister, lovvalg og værneting 

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i 
mindelighed, skal afgøres ved Sø- og Handelsret-
ten, eller - såfremt Sø- og Handelsretten ikke har 
saglig kompetence til at behandle sagen – ved 

byretten i Hillerød under anvendelse af dansk ret. 
Dansk international privatret, der henviser til 
fremmed ret, samt Den Internationale Købelov 
(CISG) finder dog ikke anvendelse. 

 


