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Generelle salgs – og leveringsbetingelser  
 
For arbejde udført af  
 
HK Skadedyrsservice ApS  
 
Følgende salgs – og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem virksomheden og HK Skadedyrsservice 
ApS, i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Disse er udtryk for præciseringer og ændringer 
til gældende lovgivning.  
 

1. Tilbud  
Medmindre andet er aftalt afgives alle tilbud med en acceptfrist på 60 dage.  
Derefter anses tilbuddet for bortfaldet.  
 

2. Priser og opsigelse  
Kontraktsummen kan til enhver tid reguleres af HK Skadedyrsservice ApS med 
dokumenterbare prisforhøjelser som følge af pålagte afgifter, valutakurser, 
produktprisstigninger og lignende.  
Udover tilbudsprisen er HK Skadedyrsservice ApS berettiget til at kræve ekstra betaling for 
ekstra arbejde i forhold til det afgivne tilbud.  
Aftaler kan skriftligt opsiges efter bindingsperiodens udløb med 3 mdr. opsigelse til 
udgangen af en aftaleperiode. En aftaleperiode er 12 mdr.  
 

3. Betaling/opkrævning  
HK Skadedyrsservice ApS har en aftale med Hornsyld Købmandsgaard A/S om opkrævning af 
udestående.  
Betalingsbetingelserne fremgår af Hornsyld Købmandsgaard A/S udstedte faktura, men er 
som udgangspunkt løbende halv måned + 12 dage.  
Såfremt betalingen foretages efter forfaldsdatoen, kan der pålægges rykkergebyrer, ligesom 
der kan beregnes renter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid, af Hornsyld 
Købmandsgaard A/S, fastsatte rentesatser. Oplysning om rentesatser findes på Hornsyld 
Købmandsgaard A/S hjemmeside. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter.  
Såfremt forfaldent beløb, ikke indbetales rettidigt, indstilles servicen straks. Hvis servicen 
genoptages efter en eventuel inkassosags afslutning, opkræves et genopstartsgebyr på kr. 
1.000,- excl. moms. Service der skulle have været udført mens, der er et ikke betalt 
forfaldent beløb eller inkasso pågår, vil ikke blive udført eller refunderet.  
HK Skadedyrsservice ApS er til enhver tid berettiget til at foretage kreditvurdering af køber. 
Hvis en sådan vurdering ikke overholder de, af HK Skadedyrsservice ApS, fastsatte kriterier, 
kan der kræves kontant betaling inden udførelse af fremtidige serviceydelser.  
 

4. Forbehold  
HK Skadedyrsservice ApS gør virksomheden opmærksom på, at klenodier, antikviteter o. lign 
kan lide skade ved behandling. Virksomheden accepterer herved denne risiko og kan således 
ikke gøre HK Skadedyrsservice ApS ansvarlig i denne forbindelse.  
HK Skadedyrsservice ApS ansvar er alene begrænset til værdien af kontrakten.  
HK Skadedyrsservice ApS er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet ind- 
eller direkte tab.  
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5. Virksomhedens forpligtigelser  
Virksomheden forpligter sig til at give alle relevante oplysninger om genstande, indretninger 
eller installationer, som kan være udsat for risiko ved udførelse af det bestilte arbejde, eller 
som er af en særlig kostbar karakter.  
Endelig skal virksomheden sikre ordentlige og sikkerhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår for 
HK Skadedyrsservice ApS personale under udførelse af arbejdet.  
Opstår der gentagne gange skadedyrsproblemer som følge af afvigelser påpeget af HK 
Skadedyrsservice ApS, er virksomheden forpligtiget til at udbedre disse forhold.  
HK Skadedyrsservice ApS vil fortsat løse skadedyrsproblemer, men vil kræve betaling som 
regningsarbejde, indtil virksomheden har afhjulpet afvigelserne.  
 

6. Ydelses ansvar  
HK Skadedyrsservice ApS er ikke ansvarlig for skader, som opstår under arbejdets udførelse 
eller i forlængelse heraf, medmindre virksomheden kan bevise, at skaden skyldes fejl eller 
forsømmelser forårsaget af HK Skadedyrsservice ApS.  
 

7. Produktansvar  
HK Skadedyrsservice ApS dækker alene enhver direkte skade på person eller genstand 
forårsaget af produkter, som indgår i HK Skadedyrsservice ApS tjenesteydelser, som HK 
Skadedyrsservice ApS efter gældende dansk ret, er ansvarlig for. HK Skadedyrsservice ApS 
dækker således ikke indirekte tab såsom driftstab, avancetab samt skader på genstande, som 
benyttes erhvervsmæssigt.  
 

8. Lovvalg  
Enhver tvist som opstår mellem virksomheden og HK Skadedyrsservice ApS skal afgøres efter 
dansk ret og anlægges ved dansk værneting.  
 

9. Opstillet udstyr  
De opstillede gnaverstationer, fælder og lysfælder er HK Skadedyrsservice ApS ejendom. 
Bortkommet eller beskadiget udstyr udskiftes og faktureres virksomheden til dagspris.  
I tilfælde af ophør af samarbejdet skal kunden på HK Skadedyrsservice ApS opfordring, for 
egen regning og på en miljøvenlig og lovlig måde, bortskaffe udstyr og materiale.  
 

10. Force majeure  
HK Skadedyrsservice ApS tager forbehold for force majeure eller lignende situationer 
herunder forsinkelser fra underleverandører, arbejdskonflikter, dårligt vejr, IT-nedbrud og 
lignende.  
HK Skadedyrsservice ApS er ansvarsfri, hvis nævnte situationer skulle opstå og virksomheden 
kan således ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.  
 

11. Ændringer  
Disse betingelser kan til enhver tid ændres af HK Skadedyrsservice ApS.  

Gældende generelle salgs- og leveringsbetingelser findes på Hornsyld Købmandsgaard A/S 

hjemmeside. 


