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1. ANVENDELSE 

1.1 Ethvert tilbud og salg samt enhver levering fra Novdan ApS (”Novadan”) sker i henhold til 
nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som skal anses for at være en 

integreret del af aftalen mellem Novadan og Novadans kunde (”Kunden”), med mindre 
andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. 

1.2 Kundens eventuelle egne indkøbsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang 
Novadan udtrykkeligt og skriftligt har accepteret, at sådanne indkøbsbetingelser finder 

anvendelse.  Ved uoverensstemmelse mellem Kundens egne indkøbsbetingelser, går 
Novadans salgs- og leveringsbetingelser forud.  

1.3 Ved agenturordrer vil agenturgiverens salgs- og leveringsbetingelser være gældende. 

2. INDGÅELSE AF AFTALE 

2.1 Tilbud som afgives af Novadan, og som ikke accepteres af Kunden indenfor 14 dage efter 
tilbuddets datering bortfalder.  

2.2 Kundens købstilbud bliver først bindende for Novadan ved Novadans accept af tilbuddet, 
eller Novadans effektuering af ordren. 

2.3 Salgsgenstanden er de produkter, der fremgår af Novadans ordrebekræftelse. Novadan er 
derfor alene forpligtet til at levere de produkter, som fremgår af ordrebekræftelsen. Dette 

gælder også i tilfælde af uoverensstemmelse mellem kundens ordre (tilbud) og 
ordrebekræftelsen. 

3. BETALING OG RENTER 

3.1 Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales. Kunden er således uberettiget til i 
købesummen at foretage modregning med krav imod Novadan, medmindre dette er 

skriftligt godkendt af Novadan forud for forfaldsdato for det krav, som Kunden ønsker at 
modregne i.  

3.2 Betaler Kunden ikke til forfaldstid, pålægges rykkergebyr, ligesom der tilskrives renter fra 
forfaldsdagen af det til enhver tid skyldige beløb. Renter tilskrives med 1,5% pr. måned.  

3.3 Er sidste rettidige betalingsdag ikke angivet på fakturaen fra Novadan, skal betaling ske 
kontant ved levering.  



4. EJENDOMSFORBEHOLD 

4.1 Novadan forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af præceptive retsregler, 

ejendomsretten til de levererede produkter, indtil hele købesummen er betalt til Novadan. 
Såfremt produkterne er solgt med henblik på senere at skulle indarbejdes eller 

sammenblandes med andre produkter, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, 
når dette har fundet sted. 

 
5. PRISER 

5.1 Alle priser er eksklusiv moms og anden afgift. Såfremt der i tiden mellem 
ordrebekræftelsen og levering sker stigninger i råvareprisen, overenskomstbestemt 

arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import-
/eksportafgifter, valutakurser eller andre forhold uden for Novadans kontrol, forbeholder 

Novadan sig ret til at forhøje prisen tilsvarende. Ved rammeaftaler bliver prisen først 

endelig ved Novadans levering af det konkrete afkald.  

 

6. ANGIVELSER OG OPLYSNINGER 

6.1 Produktinformationer afgives på basis af senest modtagne oplysninger fra Novadans 

leverandører. Angivelser i produktspecifikationer vedrørende analyseværdier, 
procentindhold eller blandingsforhold i produkter er at betragte som typiske værdier eller 

gennemsnitsværdier, medmindre andet er angivet. Ved afvejninger fra en hovedbatch kan 
Novadan ikke garantere overholdelse af de originale specifikationer, med mindre Kunden 

separat bestiller efteranalyse, eller varens beskaffenhed har afstedkommet Novadans 
levering af efteranalyse. Novadan forbeholder sig ret til at foretage ændringer i aftalte 

specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for Kunden. 

 

7. EMBALLAGE 

7.1 Såfremt leverance sker i palletank bemærkes, at denne er Novadans ejendom, medmindre 

andet er aftalt skriftligt. Se i øvrigt gældende politik for palletanke på Novadans 
hjemmeside mht. for betingelser omkring palletanke. 

7.2 Speciel emballering sker for Kundens regning, medmindre det skriftligt og udtrykkeligt 
fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.      

                                                                       
8. LEVERING OG RISIKOOVERGANG 

8.1 Levering finder sted som konkret aftalt med Kunden, og risikoen for produkterne overgår 
til Kunden ved levering. Varer leveres CPT til Jylland og brofaste øer, med mindre andet 

er aftalt. Ved ordrer under en nærmere aftalt mængde eller beløb eksklusive moms og 
afgifter forbeholder Novadan sig ret til at tillægge et ekspeditionsgebyr efter gældende 

takst. Varer aflæsses ved rampe eller tank efter Kundens instruktion. Kunden har 

ansvaret for, at alle forhold på det anviste aflæsningssted er lovlige og forsvarlige. 
Såfremt levering sker per tankvogn, er Kunden pligtig til at stille egen aftapningsslange til 



disposition. Ved levering per bane leveres varen på nærmeste godsstation eller Kundens 
eget spor, og Kunden er selv ansvarlig for aflæsning af varerne. Leveringsklausuler 

fortolkes i henhold til seneste udgave af INCOTERMS. 

8.2 Leveringstiden er afgivet efter bedste skøn. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, 

betragtes en udskydelse af leveringstiden med 5 dage på grund af Novadans forhold i 
enhver henseende som rettidig levering. Lørdage, søn- og helligdage indgår ikke i 

beregning af de 5 dage.  

8.3 Såfremt forsinkelsen skyldes force majeure udskydes leveringstiden med den tid, som 

hindringen varer, idet begge parter dog vil være berettigede til ansvarsfrit at annullere 
aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Force majeure foreligger blandt 

andet, hvis Novadan eller Novadans underleverandør og/eller transportør forhindres i at 
opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, terror, offentlige restriktioner, 

import- eller eksportforbud, blokade, strejke, arbejdsnedlæggelse, naturkatastrofer, 

herunder, men ikke begrænset til, jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, 
skypumpe, vulkanudbrud, eller lignende, som ikke burde have været forudset af Novadan 

på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

8.4 Såfremt aftalen vedrører successive leveringer, skal hver enkelt leverance betragtes som 

en fritstående leverance. Kunden er således ikke berettiget til at hæve den resterende del 
af den samlede aftale, såfremt der opstår forsinkelse ved en delleverance, eller i tilfælde 

af fejl eller mangler ved delleverancer i øvrigt.  

 

8.5 Såfremt en delleverance forsinkes som følge af force majeure (se ovenfor pkt. 8.3.), er 
Novdan berettiget til at udskyde leveringstiden for efterfølgende delleverancer med den 

tid, som hindringen har varet. Novadan skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold 
underrette Kunden om ændringer i leveringstiden.  

8.6 Ved leveringer, der ikke passerer Novadans lager, gennemfører Novadan ikke sædvanlig 
modtagekontrol på varepartiet. 

 
9. SPECIFIKT INDKØBTE VARER 

9.1 Hjemtager Novadan en vare på Kundens foranledning, er Kunden pligtig til at aftage alle 
specifikt indkøbte varer til aftalt pris. Der er ingen returret på sådanne varer. 

 



10. VARER FREMSTILLET EFTER KUNDENS SPECIFIKATION OG BULKLEVERANCER 

10.1 Ved ordrer på varer, der er fremstillet efter Kundens specifikationer eller er leveret i bulk 

(tankvogn etc.), forbeholder Novadan sig retten til at levere den kontraherede mængde 
plus/minus 10 procent.  

10.2 Såfremt Kundens modtagelsesfaciliteter ikke kan rumme den afgivne ordremængde, 
forbeholder Novadan sig ret til at viderefakturere de omkostninger, der måtte påløbe som 

en følge af, at den resterende leverance skal returneres til sælgers lagerfaciliteter og evt. 
destruktion, til Kunden.  

 
11. FORSINKELSE OG MANGLER 

11.1 I tilfælde af forsinket levering er Novadans erstatningsansvar begrænset til 10 procent af 
fakturaværdien af de forsinkede produkter, dog maksimalt DKK 50.000,00.  

11.2 Hvis de leverede produkter er mangelfulde, kan Novadan efter eget valg foretage 

afhjælpning eller give et forholdsmæssigt afslag. Kun i de tilfælde, hvor Novadan ikke 
foretager sådan afhjælpning eller giver forholdsmæssigt afslag, vil Kunden være 

berettiget til at kræve erstatning i anledning af manglerne.  

11.3 Novadan er i intet tilfælde ansvarlig for tab og omkostninger, herunder driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab Kunden måtte lide i tilfælde af forsinket eller 
mangelfuld levering. 

 
12. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATIONSFRISTER 

12.1 Ved levering er Kunden forpligtet til straks at foretage en sådan undersøgelse af det 
leverede, som ordentlig forretningsskik og det leveredes beskaffenhed kræver, og uden 

ugrundet ophold reklamere skriftligt overfor Novadan i tilfælde af mangler ved det 
leverede.  

12.2 Kunden fortaber samtlige misligholdelsesbeføjelser i anledning af forsinkelse eller en 
mangel, hvis skriftlig reklamation ikke er modtaget af Novadan senest 5 dage efter 

levering i tilfælde af en synlig mangel, og i tilfælde af en skjult mangel eller forsinkelse 
senest 5 dage efter det tidspunkt, hvor Kunden fik, eller burde have fået, kendskab til 

manglen eller forsinkelsen. Såfremt Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, en 
mangel, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende. 

I tilfælde af fejl og mangler, som er opstået i forbindelse med transporten, og som 
umiddelbart konstateres ved leveringen, er køber forpligtet til at underrette den 

pågældende transportør samt at sikre sig, at chaufføren på fragtsedlen noterer og 
kvitterer for de synlige fejl og mangler.  

12.3 Kunden fortaber i alle tilfælde sine misligholdelsesbeføjelser, såfremt der ikke er 
reklameret inden 6 måneder efter leveringstidspunktet.  

 

13. PRODUKTANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE 



13.1 Novadans produktansvar for erhvervstingsskade forvoldt af defekter ved de leverede 
produkter, som indtræder, efter Kunden har modtaget produkterne, herunder for skade 

på, eller forvoldt af, produkter, der er fremstillet af Kunden, eller på produkter, hvori de 
af Novadan leverede produkter indgår, er i alle tilfælde begrænset til et maksimum på 

DKK 5.500.000,00 per skade eller serieskade. Fra erstatningen skal altid trækkes værdien 
af de leverede produkter.  

13.2 Novadan er i intet tilfælde ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, tabt 
arbejdsfortjeneste, eller andre økonomiske konsekvenstab. Novadan er heller ikke i noget 

tilfælde ansvarlig for tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, 
tilbagekalde eller tilbagetrække, udbedre, omlevere, tilintetgøre, eller bortfjerne defekte 

produkter leveret af Novadan eller defekte produkter, hvori de af Novadan leverede 
produkter indgår. 

13.3 Kunden skal holde Novadan skadesløs i den udstrækning Novadan pålægges ansvar overfor 

tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Novadan efter punkt 13.1 og 13.2 ikke er 
ansvarlig for overfor kunden. 

13.4 Såfremt tredjemand anlægger sag mod Novadan for krav omfattet af punkt 13.3, er Kunden 
på Novadans forlangende forpligtet til at lade sig indstævne ved den domstol, der behandler 

tredjemands krav mod Novadan. Det indbyrdes forhold mellem Novadan og Kunden skal 
afgøres efter dansk ret, herunder nærværende salgs- og leveringsbetingelser.   

14. SÆRLIGT FOR MASKINER OG UDSTYR 

14.1 Maskiner og udstyr, herunder doseringsanlæg og pumper m.v. leveres med de garantier 

og ansvar, som Novadans producent eller leverandør tilbyder Novadan. Kunden kan ikke 
påberåbe sig yderligere ansvar eller garanti overfor Novadan, end der kan påberåbes 

overfor Novadans producent eller leverandør.  

 

15. RETURNERING AF VARER 

15.1 Solgte varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale mod prisreduktion på 

15 procent i henhold til aftale og fremsendt til Novadan i original ubrudt emballage for 
Kundens regning og risiko. I det omfang Novadan påføres forsendelsesomkostninger m.v., 

er Novadan berettiget til at kræve disse refunderet af Kunden og modregne disse i 
Kundens eventuelle krav mod Novadan. Efter afsluttet bearbejdning, eller ved ombytning, 

er Kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente det bearbejdede eller 
ombyttede parti hos Novadan. 

 
16. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER 

16.1 Novadan er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen 
med Kunden til tredjemand. 

 



17. LOVVALG OG VÆRNETING 

17.1 Aftalen mellem Novadan og Kunden, herunder fortolkning og udfyldning af nærværende 

salgs- og leveringsbetingelser skal endeligt afgøres ved voldgiftsret af Det Danske 
Voldgiftsinstitut i København efter de for denne voldgiftsret gældende regler samt under 

anvendelse af dansk ret.  

17.2 Enhver tvist mellem Novadan og Kunden skal afgøres ved de danske domstole, og sagen 

skal i første instans anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, medmindre den ikke 
er kompetent, i hvilket tilfælde Retten i Kolding skal være rette værneting. Denne klausul 

finder ikke anvendelse på tvister omfattet af punkt 13.4. 
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