Chemicals

Wilhelmsen Chemical’s Standardvilkår

GODKJENNING AV ORDRE. Kundens ordre utgjør et tilbud

PRODUKTANSVAR. Hvis de solgte varer volder skade på

om

Leverandørens

person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet

å

kjøpe

leverandørvarer

og

ordrebekreftelse utgjør en godkjenning av Kundens ordre.

som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er

Leverandøren utsteder en skriftlig bekreftelse på ordren til

Leverandøren erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt

Kunden.

ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om

PRIS. Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og Ex

produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Works Leverandørens lager. Med mindre annet er avtalt vil

ANSVARSBEGRENSNING. Leverandøren fraskriver seg

alle ekspederte ordre i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet

ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte

avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom Kunden

følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder

mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato,

imidlertid ikke i de tilfeller hvor Leverandøren forsettlig eller

må dette meldes til Leverandøren uten ugrunnet opphold.

grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal

Alle oppgitte priser er veilendende og Leverandøren tar
forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert

imidlertid ansvaret

begrenses

til

fakturaverdi

av

det

mangelfulle/forsinkede produkt.

enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre partnere,

DATABESKYTTELSE.

leverandører eller valutaendringer.

respektive forpliktelser i henhold til relevant lovgivning om

BETALING. Betaling skal skje senest på den dato fakturaen
angir som siste betalingsdag.
Ved for sen betaling har Leverandøren rett til å regne renter
og purregebyrer på den til enhver tid forfalte betaling med den
til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente inntil forfalt beløp er
betalt.
LEVERINGSBETINGELSER. Levering skjer Ex Works fra
Leverandørens forretningssted. Levering foretas på kjøpers
regning og faktureres etter kostpris fra Leverandør/befrakter.
Leveringstiden er fastsatt av Leverandøren etter beste skjønn
ut fra de forhold som foreligger når tilbudet fremsettes eller

KONTROLL/GODKJENNING/RETURER. Ved levering av
varer fra Leverandøren plikter Kunden straks å undersøke
varene i henhold til god forretningsskikk. Ønsker Kunden å
påberope seg en mangel, skal denne omgående gi
Leverandøren beskjed om mangelen og dens art. Såfremt

skal

oppfylle

sine

datavern, spesielt med hensyn til personlige data som
behandles av parten med formål om å utføre partens
forpliktelser ifølge denne avtalen.
FORCE MAJEURE. Leverandøren skal ikke være ansvarlig
for at Leverandøren mislykkes i å oppfylle sine forpliktelser i
henhold til denne avtalen på grunn av årsaker utenfor
Leverandørens kontroll.
OVERDRAGELSE. Kunden skal ikke overdra, overføre eller
delegere noen av sine rettigheter, plikter, interesser eller
forpliktelser i henhold til disse betingelsene uten skriftlig
forhåndsgodkjenning fra Leverandøren.

styrer atferd og forhold mellom Leverandørens ansatte og
Leverandørens kunder og leverandører. Policyen kan finnes
på

www.wilhelmsen.com/about-wilhelmsen/governing-

elements/code-of-conduct/
Kunden samtykker i å overholde denne policyen.

Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen og
ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gjøre
mangelen gjeldende.
Leverandøren kan velge å utbedre mangelen, foreta ny
levering eller kreditere varen. Leverandøren forbeholder seg
retten til å teste varer som påstås å være defekte. Finner
Leverandøren varen i orden etter test, må det påregnes at
varen sendes i retur sammen med en regning for utført arbeid.
Leverandøren vil først etter test foreta en eventuell utskifting,
eller

part

ETIKKPOLICY. Leverandøren har en global etikkpolicy som

avtalen inngås.

utbedring

Hver

kreditering.

Utover

dette

tas

ikke

bestillingsvarer i retur.
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