Dangerous Goods Xperts ApS
1. Anvendelse:
Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse
salgs- og leveringsbetingelser for Dangerous Gods
Xperts ApS’ (herefter ”DGX”), Kobjergvej 13, 7190
Billund, leverancer og serviceydelser, herunder
sikkerhedsrådgivning, rådgivning, undervisning, salg
af udstyr, og faresedler mm, samt alle øvrige
forretningsmæssige forhold.
Nærværende betingelser gælder tillige enhver form
for samhandel med DGX, herunder ved
opmagasinering og håndtering af gods.
Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om
disse er en bestanddel af Kundens
salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i
betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse
måtte fremkomme.
2. Ordre / kontrakt:
Ordre kan afgives skriftligt, via Internettet
www.dgxperts.dk eller e-mail info@dgxperts.dk,
samt på telefon 7370 9077, men er kun bindende,
når de er accepteret af DGX.
DGX’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en
acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende
accept ikke er kommet frem til DGX inden 30 dage
fra tilbuddets datering.
Såfremt varen ikke afsendes fra DGX inden for 1-3
arbejdsdage kontaktes kunden.
3. Priser:
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms,
fragt, forsikring, told, skatter og andre afgifter.
Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte
leverance ændres som følge af ændringer i
indkøbspriser, valutakurser, fragt, told, skatter og
afgifter o.lign., er DGX berettiget til at ændre de over
for Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.
Omfattes leverancen af en af DGX benyttet prisliste,
fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den
prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.
DGX forbeholder sig ret til, at ændre Produkter med
mindst en tilsvarende funktionalitet eller ydelse.

Ved levering skal Kunden straks ved modtagelse
foretage en sådan undersøgelse af det solgte,
som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis
Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden
straks efter mangler er eller burde være opdaget
give DGX meddelelse herom med angivelse af,
hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller
burde have opdaget manglen, og Kunden ikke
reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere
gøre manglen gældende.
Efter DGX’s valg vil mangler ved det solgte blive
afhjulpet, omleveret eller købesummen for det
solgte vil blive krediteret Kunden.
Har Kunden ikke inden 12 måneder efter
leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor
DGX, kan Kunden ikke senere gøre den
gældende.
Der ydes ikke nogen form for garanti på købte
varer eller leverede ydelser.
7. Ejendomsforbehold:
DGX forbeholder sig med de begrænsninger, der
følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til
det solgte, indtil hele købesummen og de med
salgsgenstandens levering og forsendelse
påløbne omkostninger, som afholdes af DGX på
Kundens vegne, er betalt af Kunden.
8. Rettigheder:
DGX har ophavsretten til det af DGX i forbindelse
med opgaven udarbejdede materiale. Kunden er
berettiget til at anvende materialet i det omfang
det er forudsat, og i forbindelse med kundens
sædvanlige virksomhed.
Knowhow som DGX udvikler og opnår i
forbindelse med opgavens løsning kan af DGX
efter opgavens afslutning frit benyttes, dog under
hensyntagen til bestemmelserne om fortrolighed
og tavshedspligt.

9. Ansvarsbegrænsning:
DGX er ansvarlig for den leverede ydelse i
overensstemmelse med dansk rets almindelige
4. Betaling:
regler.
Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadatoen.
DGX er ansvarsforsikret via *, cvr. nr. *
Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2%
DGX´s erstatningsansvar er begrænset til direkte
pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen at regne.
skader/tab.
Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis 1.1. DGX´s maksimale og samlede ansvar for direkte
modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af
tab er under alle omstændigheder begrænset til
DGX’s betalingsvilkår anses som væsentlig
det beløb der bliver dækket af forsikringssummen,
misligholdelse, der berettiget DGX til straks at
dog maksimalt i alt 12 millioner dkk pr. år. Flere
standse yderligere leverancer samt til at kræve
opgaver i samme ordre betragtes som en opgave.
ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent,
I det omfang kunden har behov for en højere
indbetalt straks.
forsikringssum, skal der skriftligt indgås en
1.4.
Såfremt der skal anføres særlige
specifik aftale mellem DGX og kunden omkring
betalingsreferencer, ordrenumre m.m. på DGX´s
forhøjelse af forsikringssummen for den konkrete
faktura, skal kunden uopfordret oplyse disse ved
opgave.
ordreafgivelsen.
1.2. DGX kan under ingen omstændigheder gøres
Returneres en faktura, eller nægtes en faktura betalt
ansvarlig for noget indirekte tab eller følgeskader,
på baggrund af manglende betalingsreferencer m.m.
herunder valutatab, driftstab, tab af: goodwill,
tillægges der kr. 125,00 ved fremsendelse af
omsætning, kunder, image, indtjening, fortjeneste,
ny/korrigeret faktura.
renter, renteudgifter, sagsomkostninger eller tab
af data.
5. Levering:
1.3. DGX kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte
Leveringstiden er fastsat af DGX efter bedste skøn i
opstå som et resultat af falsk, misvisende eller
overensstemmelse med de forhold, der forelå ved
ufuldstændig information, data eller
tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse.
dokumentation, som er tilvejebragt af andre end
Delleverancer kan finde sted.
DGX.
DGX er under ingen omstændigheder
erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt
6. Mangler og reklamation:
fortjeneste, tabte besparelser, Kundens betaling af

dagbøder, eller andre forsinkelseskrav/erstatninger
eller andre indirekte tab eller følgeskader, der
skyldes anvendelse af det solgte eller manglende
mulighed for at anvende dette, uanset om DGX er
blevet informeret om sådanne kravs mulighed.
10. Force majeure:
DGX er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden
for tab, der hidrører fra omstændigheder af
usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller
fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder
efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for
DGX´s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (lokale
og nationale strejker og lockouts), ildsvåde, krig,
oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer,
valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, importeller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige
samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige
pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving,
produktions- og leveringsvanskeligheder, der
skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes DGX samt
indtrædelse af force majeure hos relevante
underleverandører.
11. Forsikring af gods:
Kunden er forpligtet til for egen regning at tegne alle
nødvendige forsikringer, med henblik på at forsikre
gods, som opbevares, ompakkes, håndteres og
transporteres af DGX, mod tyveri, bortkomst,
undergang, beskadigelse og forringelse.
Det er Kundens ansvar og forpligtelse af levere
korrekte klassificeringsoplysninger, så som UN
nummer, forsendelsesnavn og andre for transporten
relevante oplysninger i henhold til ADR, IMDG og
ICAO/IATA.
12. Fortrolighed:
Begge parter skal behandle alle oplysninger fra den
anden part, og mærket (fortroligt), eller med rimelighed kan anses værende fortrolige, som om det var
egne fortrolige oplysninger.
13. Ophør:
DGX kan opsige alle indgåede aftaler med 30 dages
skriftlig varsel.
14. Databeskyttelse:
Kundeoplysninger vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende lov om
data-beskyttelse og DGX’ retningslinjer for registrering af personoplysninger.
15. Lovvalg og værneting:
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne, om
forståelsen af Aftalen og/eller disse
forretningsbetingelser, afgøres under anvendelse af
dansk ret ved de danske domstole ved retten i
Kolding.
16. Øvrige bestemmelser:
Finder en domstol, at dele af nærværende salgs- og
leveringsbetingelser er ugyldige eller uden retskraft,
påvirker det ikke resten af vore salgs-og
leveringsbetingelser.
DGX kan lade en kompetent tredjemand udføre sine
forpligtelser. derudover kan ingen af partnerne
overdrage eller overføre nogen forpligtelser eller rettigheder til andre.
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