Generelle indkøbsbetingelser
1. Generelle betingelser.
Disse indkøbs betingelser er gældende for leveringer til Bonnet Maskinfabrik.

2. Bekræftelse.
Rekvisitionen anses for accepteret, såfremt leverandører ikke reagere senest 4 hverdage efter udskriftsdato,
med mindre andet er anført på rekvisitionen.

3. Levering og pakning.
Alle nødvendige dokumenter vedr. leveringen som specificeret i indkøbsordren/rekvisitionen (faktura,
følgeseddel, certifikat mm.) skal fremsendes til Bonnet@email.dk og lene@bonnet.dk
Leverandøren er forpligtet til at overholde alle gældende standarder, bestemmelser og andre lovkrav vedr.
pakning og levering af varerne. I hver leverance skal der være vedlagt en følgeseddel, samt specifikation
og/eller certifikat, hvis dette har været påkrævet.

4. Forsinkelse.
Såfremt at leverandøren forudser vanskeligheder eller forsinkelser med hensyn til levering af bestilte varer,
skal dette straks meddeles til Bonnet Maskinfabrik.

5. Betaling.
Faktura på varer og serviceydelser skal referere til rekvisitions-nummeret. Med mindre det fremgår af
indkøbsordre, træder betalingsbetingelserne i kraft når leverancen eller serviceydelsen har fundet sted.
Fakturaen skal fremsendes senest 30 dage efter leveringen af varen eller serviceydelsen.
Fakturaen må ikke del-leveres, men først fremsendes, når leveringen af varen eller serviceydelsen er
færdigleveret. Betalingsbetingelserne er løbende måned + (30) dage fra fakturadato. Ekstra omkostninger
kan ikke tilføjes fakturaen med mindre det er aftalt skriftligt.

6. Garanti.
Leverandøren garantere, erklærer og indestår over for Bonnet Maskinfabrik, at varerne og serviceydelserne
vil være fri for fejl, og at de er i overensstemmelse med ordren, specifikationer og tegninger.

7. Defekter og mangler.
Leveringen anses for defekt, hvis ikke den lever op til specifikationer. Hvis indkøbsordren ikke annulleres, er
Bonnet Maskinfabrik berettiget til at kræve, at leverandøren levere fejlfrie varer eller serviceydelser. I
tilfælde at reparation eller ombytning, løber en ny garantiperiode fra det tidspunkt, hvor Bonnet
Maskinfabrik acceptere leveringen for fejlfri.

8. Produktansvar.
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

9. Force Majeure.
Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse,
såfremt dette skyldes force majeure.

10. Lovvalg og værneting.
Enhver enighed eller tvist mellem parterne afgøres efter dansk ret.

