
Vilkår og betingelser Georg C. Hansen GmbH & Co.KG 
 
Som gældende den 01.10.2018 
 
 
1.  Anvendelsesområde 

 
1.1 Nedenstående vilkår og betingelser gælder alle Georg C. Hansen GmbH & Co. KGs (efterfølgende 

benævnt som ”sælger”) kontrakter, som ikke bliver sluttet med erhvervsdrivende i henhold til 
den tyske civilretsbogs § 14 (efterfølgende benævnt som ”kunde”) gennem onlineshoppen 
www.georg-c.de. For kontrakter, som bliver sluttet gennem onlineshoppen, gælder særskilte 
overenskomster. 

 
1.2 Efterfølgende vilkår og betingelser gælder for kontraktforbindelser med erhvervsdrivende i 

henhold til den tyske civilretsbogs § 14 , den offentlige rets juridiske personer eller offentlig 
retslig særformue i henhold til den tyske civilretsbogs § 310 stykke 1. De gælder også for alle 
kommende forretningsforbindelser med disse, også selvom de ikke udtrykkeligt bliver aftalt 
igen. Disse salgsbetingelser gælder udelukkende. Afvigende eller modstående betingelser bliver 
ikke accepteret af os, såfremt vi ikke udtrykkeligt har accepteret dem skriftligt. 

 
2. Tilbud og kontraktindgåelse 

 
2.1 Vores tilbud er fritblivende og uden forbindelse. 

 
2.2 Vores medarbejders mundtlige overenskomster, tilsagn og garantier i sammenhæng med  

kontraktindgåelsen bliver først bindende med sælgerens skriftlige bekræftelse. Det samme 
gælder for alle angivelser som mål, vægt, illustrationer, beskrivelser, montageskitser og 
tegninger i mønsterbøger, prislister og andre tryksager. Sådanne angivelser skal ikke forstås 
som beskaffenhedsgarantier. Modeller og tegninger forbliver i sælgerens eje. 

 
2.3 Varens bestilling gennem kunden gælder som bindende kontrakttilbud. Medmindre andet er 

angivet i ordren, er vi berettiget til at acceptere dette kontrakttilbud indenfor 2 uger efter at vi 
har modtaget tilbuddet. 

 
2.4 Accepten kan enten meddeles skriftligt (f.eks. gennem ordrebekræftelse)eller med den bestilte 

vares udlevering gennem sælgeren.  
 

2.5 Kunden er ikke berettiget til at overdrage krav fra kontraktforholdet til tredjemænd uden vores 
samtykke. 

 
3. Priser 

 
3.1 Såfremt der ikke er blevet aftalt andet, gælder priserne fra den på kontraktindgåelsens 

tidspunkts gyldige prisliste. Priserne er netto med tillæg af fragt og moms ab fabrik og lager. 
 

3.2 Købsprisen er forfalden og skal betales i løbet af 7 dage fra fakturering og levering hhv. 
overtagelse af varen. Vi er dog, også indenfor en indeværende forretningsforbindelse, til enhver 
tid berettiget til helt eller delvist udelukkende at gennemføre en levering mod forudbetaling. Et 
tilsvarende forbehold erklærer vi senest med ordrebekræftelsen. 

 
3.3 Indrømmelsen af en kontantrabat kræver en udtrykkelig skriftlig bekræftelse. Sælgeren er  

hverken forpligtet til modtagelsen af checks eller veksling, modtagelsen sker dog altid kun 
opfyldelsesvist. Diskonto- og vekslingsudgifter betales af kunden og skal erlægges straks. 

 
3.4 Såfremt vore indkøbspriser, transportomkostninger, virksomhedsrelaterede afgifter eller 

andre omkostninger, der udvirker sig på den enkelte pris, for os uforudsigeligt skulle forandre 
sig mellem kontraktindgåelsen og den aftalte leveringsdato, foregår der en prisforhøjelse eller 
en prisreduktion. 

 
3.5 En prisforhøjelse på mere end 5 % meddeler sælgeren kunden før leveringen; kunden kan så 

med en skriftlig erklæring, som skal modtages af sælgeren i løbet af  10 dage efter denne 
meddelelses fremkomst, træde tilbage fra kontrakten. Dette gælder dog kun, hvis sælgerens 
krævede prisforhøjelse ikke ubetydeligt overstiger de stigende almindelige leveomkostninger i 
tiden mellem bestillingen og den aftalte levering. 

 
3.6 Der er ikke krav på returnering af fejlfri vare. Såfremt kunden uberettiget og ugrundet nægter 

modtagelsen af leveringen, har sælgeren krav på skadeerstatning til et beløb af 20% af netto-
købsprisen. Dokumentationen for en højere skade og vores lovlige krav (især erstatning af 
mereomkostninger, rimelig godtgørelse, opsigelse) forbliver uberørte; engangsbeløbet skal dog 
fradrages yderligere pengekrav. Det står kunden frit for at bevise, at sælgeren har lidt en 
mindre skade. 

 
3.7 Kommer kunden i restance med betalingen, skal købsprisen, så længe kunden er i restance, 

forrentes med den til enhver tid gældende morarentesats (for tiden 9 procentpunkter over 
basisrentesatsen) indtil betaling sker. Sælgeren forbeholder sig ret til at gøre større moraskade 
gældende. Vort krav på forretningsmerkantile forfaldsrenter  (HGBs §353) berøres ikke. 

 
4. Tilbageholdsret; modregningsforbud 

 
4.1 Kunden har kun ret til modregning, når modkravene er endeligt fastsatte ved dom eller er  

ubestridte eller er blevet anerkendte af sælgeren. Ved en mangelfuld levering forbliver 
køberens tilsvarende ret uberørt. 

 
4.2 Kunden kan kun gøre brug af en tilbageholdsret, såfremt kravene resulterer fra det samme  

kontraktforhold. 
 

5. Levering og leveringstid 
 

5.1 Sælgeren forbeholder sig ret til konstruktions- og produktionsforandringer såsom afvigelser fra 
mønstre, såfremt de er handelssædvanlige, sker på grund af lovbestemmelser eller 
repræsenterer tekniske forbedringer og ikke forringer kontraktens hensigtsmæssige formåls 
anvendelighed.  

 
5.2 Sælgeren er kun berettiget til delleveringer og deres afregninger, når 
 

-  delleveringen er brugbar for kunden jævnfør det kontraktmæssige formål  
 

-  leveringen af den øvrigt bestilte vare er sikret og 
 

-  der herved ikke opstår merudgifter eller betydelige ekstraomkostninger for kunden 
(medmindre sælgeren har erklæret sig indforstået med at overtage disse omkostninger). 

 
5.3 Frister og tidspunkter, som er blevet stillet i udsigt af sælgeren, gælder altid kun 

tilnærmelsesvist, medmindre der udtrykkeligt er blevet aftalt eller lovet en fast frist eller et fast 
tidspunkt. Såfremt der er blevet aftalt forsendelse, gælder leveringsfristerne og 
leveringstidspunkter for tidspunktet af overgivelsen til speditøren, fragtmanden eller andre 
med transporten pålagte tredjemænd. 

 
5.4 Kommer sælgeren i restance med leveringen eller ydelsen eller bliver leveringen eller ydelsen 

uanset grund umuligt for ham, er hans gældsansvar på skadeerstatning begrænset i medfør af 
disse vilkår og betingelsers § 9. I tilfælde af delvis restance eller delvis umulighed kan kunden 
kun træde tilbage fra hele aftalen og/eller kun forlange skadeerstatning på grund af 
misligholdesen af hele forpligtelsen, hvis han ikke er interesseret i den delvise opfyldelse af 
kontrakten. 

 
5.5 Skulle sælgeren uden tilfælde af egen skyld ikke være i stand til at levere den bestilte vare, fordi 

hans leverandør ikke opfylder sine kontraktmæssige forpligtelser, er sælgeren berettiget til at 
træde tilbage fra kontrakten med kunden. Denne hævningsret består dog kun, hvis sælgeren 
har en kongruent dækningsaftale (forpligtende, rettidig og tilstrækkelig bestilling af varen) 
med den pågældende leverandør og heller ikke er ansvarlig for den manglende levering på 
anden vis. I et sådant tilfælde vil sælgeren straks informere kunden om, at den bestilte vare 
ikke er disponibel. Eventuelle betalinger, som kunden allerede har foretaget, vil straks betales 
tilbage. 

 
5.6 Ved uforudsigelige, ekstraordinære begivenheder som arbejdskampe, myndighedsudøvelser, 

trafiksammenbrud eller andre tilfælde af force majeure, dispenseres sælgeren for 
leveringspligten indenfor det tidsrum, følgerne varer, eller i tilfælde af umulighed helt. 

 
6. Risikoovergang 

 
6.1 Risikoen går over på kunden, så snart sælgeren har udleveret sendingen til de 

transportudførende personer eller varen har forladt vores eller en underleverandørs lager på 
grund af forsendelse. 

 
6.2 Er forsendelsen forhalet på grund af kundens ønske, går risikoen over på ham, når der bliver 

meldt, at varerne er klar til forsendelse. Det samme gælder ved fremsættelse af tilbageholdsret. 
 

6.3 Lageromkostninger, som opstår efter risikoovergang, bæres af ordregiveren. Ved lagring er de 
gængse lageromkostninger på kundens regning. Fremsættelsen og dokumentation for mindre 
lageromkostninger forbliver forbeholdt. 

 
7. Ejendomsforbehold 

 
7.1 Indtil fyldestgørelsen af alle fordringer, inklusive alle saldofordringer af en kontokurant, som 

sælgeren nu eller senere har krav på overfor kunden gennem forretningsforbindelsen, bevilger 
kunden sælgeren de i stykke 7.2 til 7.6 nævnte sikkerheder. Disse bliver frigivet på begæring, 
såfremt deres værdi overstiger fordringen mere end 20 % varigt. Sælgeren vælger de 
genstande, som skal frigives derpå.  

 

7.2 Varen forbliver sælgerens ejendom indtil fuld betaling. De under ejendomsforbehold stående 
varer må ikke belånes til tredjemænd og ejendomsretten til varerne må ikke overdrages til 
sikkerhed indtil komplet betaling. Kunden skal straks underrette os skriftligt, når der stilles en 
ansøgning om at indlede insolvensbehandling eller såfremt tredjemænd har adgang (f.eks. 
eksekution) til de varer, som tilhører os. 

 
7.3 Kunden er berettiget til at videresælge forbeholdsvaren gennem retmæssig samhandel. 

Samtlige fordringer vedrørende forbeholdsvaren inklusive samtlige saldofordringer af 
kontokurant, som opstår ved videresalget eller en anden retlig grund (forsikring, 
skadevoldende handling), overdrager kunden som sikkerhed i fuldt omfang til sælgeren 
allerede nu. Sælgeren bemyndiger ham genkaldeligt at indkassere de afståede fordringer i eget 
navn til sælgers regning. Inkassofuldmagten kan kun genkaldes, når kunden er i restance med 
betalingen. Han er så forpligtet til at meddele navn, adresse og fordringens størrelse på alle 
personer, som han har solgt forbeholdsvaren til. Pantsætning eller overdragelse af ejendomsret 
til sikkerhed er udelukket. Så længe kunden ikke er i restance med betalingen, vil sælgeren ikke 
offentliggøre overdragelsen. Når tredjemænd har adgang til forbeholdsvaren, især ved 
pantsætninger, vil kunden henvise til sælgerens ejendom og straks underrette denne, for at 
sælgeren kan håndhæve sine ejendomsrettigheder. Hvis tredjemanden ikke er i stand til at 
erstatte de i denne sammenhæng opståede retslige eller udenretslige omkostninger til 
sælgeren, ansvarliggøres kunden. 

 
7.4 Ved kontraktbrud gennem kunden- især betalingsrestance, betalingsstandsning, begæring om 

insolvens- er sælgeren berettiget til at tage forbeholdsvaren tilbage eller i givet fald at forlange 
kundens vindikationscessioner overfor tredjemænd. Kontrakten hæves hverken med 
tilbagetagning eller forbeholdsvarens eksekution gennem sælgeren. 

 
7.5 Købsgenstandens be-og forarbejdning eller omdannelse gennem kunden, sker altid i sælgerens 

navn og på sælgerens vegne. I tilfælde heraf fortsætter købers ret til at blive ejer af genstanden 
købt med ejendomsforbehold over den omdannede genstand. Såfremt den købte vare bliver 
forarbejdet med andre genstande, som ikke tilhører sælgeren, erhverver sælgeren medejerskab 
på den nye ting i forhold til den objektive værdi af vor salgsgenstand til de andre bearbejdede 
genstande på forarbejdningens tidspunkt. Det samme gælder for tilfælde af blanding. Såfremt 
blandingen sker på den måde, at kundens ting kan anses for den hovedsagelige ting, gælder det 
som aftalt, at kunden overdrager forholdsmæssigt medejerskab til sælgeren og opbevarer det 
på denne måde opståede medejerskab eller eneejerskab for sælgeren. For sikringen af 
fordringen overfor kunden overdrager kunden også sådanne fordringer i alt eller i vores mulige 
jævnfør ovenstående stykke medejerskabsandels højde, som han får gennem forbindelsen 
mellem genstanden solgt under ejendomsforbehold og en fast ejendom overfor en tredjemand; 
sælgeren tager imod overdragelsen allerede nu. 

 
7.6 Kunden er forpligtet til at behandle købsgenstanden med omhu, så længe ejendomsretten ikke 

er gået over på ham. Han er især forpligtet til at forsikre købsgenstanden tilstrækkeligt mod 
tyveri-, brand-, og vandskader til nyanskaffelsesværdien på egen regning. Hvis der skal 
gennemføres vedligeholdelsesarbejde eller service, skal kunden gennemføre dem rettidigt på 
egen regning. 

 
8. Mangler i henhold til den tyske civilretsbogs § 434 

 
8.1 Køberens mangelrettigheder forudsætter, at denne er efterkommet sine undersøgelses- og 

påtaleforpligtelse i henhold til HGBs § 377. Kunden skal angive alle mangler, manko (også for 
store leveringer) eller forkerte leveringer straks efter varernes fremkomst dog senest efter tre 
søgnedage. Vedrørende andre mangler gælder leveringsgenstandene som godkendt af kunden, 
hvis reklamationen ikke kommer frem til sælgeren i løbet af syv søgnedage efter det tidspunkt, 
hvor mangelen viste sig: hvis mangelen ved almindelig brug allerede var synlig på et tidligere 
tidspunkt, er dette tidligere tidspunkt retningsgivende for starten af reklamationsfristens 
begyndelse. På sælgerens forlangende sendes en reklameret genstand fragtfrit tilbage til 
sælgeren. Ved en berettiget reklamation betaler sælgeren omkostningerne af den billigste 
forsendelsesmulighed; dette gælder ikke, hvis omkostningerne bliver højere  fordi 
leveringsgenstanden befinder sig på et andet sted end brugsstedet ifølge bestemmelserne. 

 
8.2 Kundens mangelfordringer er begrænsede til retten til efterfølgende  afhjælpning. Kunden skal 

give os den nødvendige tid og mulighed, især til at udlevere den reklamerede vare til 
undersøgelsesformål. Slår den efterfølgende opfyldelse fejl, kan kunden give afslag i 
købesummen eller træde tilbage fra købsaftalen efter eget valg. Afhjælpning  gælder som regel 
som mislykket med det andet forgæves forsøg, såfremt færre eller flere afhjælpningsforsøg ikke 
er rimelige på grund af mangelens art eller andre faktiske omstændigheder. 
Skadeserstatningskrav i henhold til § 9 forbliver uberørte heraf. 

 
8.3 Reklamationer af delleveringer berettiger kun til afvisning af den øvrige levering, hvis kunden 

ikke har interesse i den øvrige levering. 
 

8.4 Disse betingelser gælder også ved levering af en anden end den kontraktmæssigt fastsatte vare. 
 

8.5 Kundens skadeserstatningskrav eller erstatning af forgæves udgifter består også ved mangler 
kun i medfør af § 9 og er i øvrigt udelukket. 

 
9. Gældsansvar 

 
9.1 Sælgeren har ubegrænset ansvar i medfør af den tyske produktansvarslov 

(”Produkthaftungsgesetz”), i tilfælde af udtrykkelig overtagelse af en garanti eller en 
anskaffelsesrisiko såsom forsætlige eller grov uagtsomme pligtforsømmelser. Sælgeren har 
også ubegrænset ansvar ved forsætlig eller grov uagtsom misligholdelse af livet, kroppen eller 
helbredet. For let uagtsomt forårsagede tings- eller formueskader har sælgeren kun ansvar i 
tilfælde af forsømmelse af sådanne pligter, vis opfyldelse først muliggør kontraktens forsvarlige 
gennemførelse og på vis opfyldelse køberen især kan have tillid til (”væsentlige kontraktlige 
forpligtelser”), dog begrænset til den ved indgåelsen af kontrakten forudsigelige, 
kontrakttypiske skade. 

 
9.2 Disse ansvarsbegrænsninger gælder også for organernes, værgernes, de ansattes eller de øvrige 

medhjælpers pligtforsømmelser. 
 

10. Forældelse 
 

10.1 Køberens mangelrettigheder forældes i løbet af et år fra den lovlige forældelsesbegyndelse. 
Tvingende lovmæssige forældelses- og ansvarsbestemmelser som f.eks. ansvaret ved 
overtagelse af garanti, ansvaret for forsætlig eller grov uagtsom handling , for misligholdelser af 
livet, kroppen, helbredet eller misligholdelsen af væsentlige kontraktslige forpligtelser (se § 9.1 
for begrebet kardinalforpligtelser), ansvar i medfør af den tyske produktansvarslov 
(”Produkthaftungsgesetz”) og forbrugsvaresalgets bestemmelser forbliver upåvirkede. 

 
11. Skadeserstatningskrav 

 
11.1 Såfremt sælgeren gør skadeserstatningskrav gældende i tilfælde af misligholdelse af de 

kontraktmæssige forpligtelser fra købers side, beregnes skaden på 15 % af netto-købsprisen 
uden videre erklæring. Det står kunden frit for at bevise os en mindre eller slet ikke nogen 
skade. 

 
12. Databeskyttelse 

 
Parterne iagttager de pågældende databeskyttelsesbestemmelser og forpligter sig til at 
overholde dem især overfor medarbejdere og tredjemænd. 

 
 

13. Ændringer af vilkår og betingelser 
13.1 Vi forbeholder os ret til at ændre vores vilkår og betingelser til enhver tid. 

 
13.2 På kundens ordre finder de respektive vilkår og betingelser anvendelse, som  

gælder på ordrens tidspunkt. I tilfælde af, at ændringer på disse vilkår og   
betingelser er nødvendige på grund af lovmæssige bestemmelser eller  
myndigheders påbud, finder ændringerne også anvendelse på en allerede  
udfyldt ordre. 

 
14. Opfyldelsessted, værneting, anvendelse af retsregler, kontraktens sprog 

 
14.1 Opfyldelsessted for alle krav, som opstår mellem sælgeren og kunden på grund  

af kontraktforholdet, er sælgerens sæde. 
 

14.2 Så vidt kunden også er købmand i medfør af det tyske HGB,   
en offentligretlig juridisk person eller offentligretlig særformue, er sælgers  
sæde påbudt værneting for alle retstvister, som direkte eller indirekte    
resulterer fra kontraktforholdet. Obligatoriske lovbestemmelser om påbudte  
værneting berøres ikke heraf. 

 
14.3 Der gælder tysk lov eksklusive FN-handelsret. 

 
14.4 Kontraktens sprog er tysk. 
 


