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1
Anvendelse
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ordrer, salg og leverancer af flyveaske (”Produktet”) fra Emineral a/s (”Emineral”), såfremt ikke andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Købers (”KØBER”) almindelige betingelser finder ikke anvendelse.
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Priser
Samtlige tilbudte og aftalte priser er dagspriser eksklusiv moms
fastsat i henhold til det på leveringstidspunktet gældende prisblad for de kvaliteter, som Emineral leverer. Samtlige tilbudte
og aftalte priser er inklusiv offentlige direkte og indirekte skatter, afgifter og gebyrer, som til enhver tid pålægges udvinding,
forarbejdning, produktion, salg og/eller levering af Produktet.
Ved bestillinger på mindre end 30 tons forbeholder Emineral
sig ret til at opkræve en pris svarende til prisen for 30 tons, som
er Eminerals minimumsleveringsmængde. Ved afbestilling eller
ændring i afgivne ordrer forbeholder Emineral sig ret til godtgørelse for omkostningerne herved med tillæg af et administrationsgebyr på DKK 200,00.
Emineral har ret til godtgørelse for omkostningsstigninger i tiden efter bestillingsdatoen og indtil leveringstidspunktet, som
følge af ændringer i offentlige skatter, afgifter og gebyrer.
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Bestilling og aftaleindgåelse
Bestilling og/eller ordreændringer skal ske via bestillingsformularen på Eminerals hjemmeside; www.emineral.dk, eller ved
henvendelse til Eminerals kontor på telefon +45 96 54 10 50,
eller på e-mail: emineral@emineral.dk.
Bestillinger og/eller ordreændringer kan ikke afgives til en af
Emineral antaget transportør.
Ved bestilling skal følgende oplyses:
1. Leveringsadresse
2. Leverancenummer på forbrugsstedet
3. Nummer eller mærke på KØBERs silo
4. Kvantum
5. Kvalitet
6. Ønsket leveringstidspunkt/-interval
7. Andre væsentlige oplysninger
Aftale anses først for indgået, når Emineral, efter modtagelsen
af KØBERs skriftlige bestilling, har fremsendt ordrebekræftelse.
Ved afgivelse af bestilling telefonisk, anses aftale for indgået
straks ved Eminerals mundtlige accept.
Afbestilling og/eller ændringer i afgivne ordrer, herunder ændringer i kvalitet, kvantum og leveringstidspunkt/-interval,
meddeles Emineral hurtigst muligt ved henvendelse til Eminerals kontor, og/eller uden for kontortid (”Kontortid” er mandag-torsdag efter klokken 16.00, fredag efter klokken 15.30) ved
henvendelse til Eminerals vagttelefon. Vagttelefonnummeret
oplyses på Eminerals telefonsvarer.
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Levering
4.1
Leveringstidspunkt
Levering finder sted på alle hverdage (mandag-fredag) indenfor
Kontortid. Såfremt KØBER ønsker levering på hverdage udenfor Kontortid, i weekenden, på helligdage, 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december, kan dette aftales mod betaling af ekstraomkostningerne herved.

4.1.1
Vejledende leveringstider
Leveringsadresse inden for Danmark: Ved bestilling mellem kl.
8 - 14 leveres Produktet inden for 48 timer. Ved bestilling mellem kl. 14 – 16 leveres Produktet inden for 72 timer.
Leveringsadresse øvrige europæiske lande: Ved bestilling mellem kl. 8 - 12 leveres Produktet inden for 72 timer.
Leveringsadresse uden for Europa: Levering sker i henhold til
nærmere aftale.
4.1.2
Forsinkelse
I tilfælde af forsinkelse fra Eminerals side, der ikke skyldes leveringshindringer som nævnt i pkt. 9, er KØBER berettiget til
over for Emineral skriftligt at fastsætte en endelig, rimelig frist
for levering. Såfremt levering ikke er sket inden for den således
fastsatte frist, er KØBER berettiget til ved skriftlig meddelelse
til Emineral at annullere ordren, forudsat at KØBER ved den
skriftlige fastsættelse af endelig frist for levering har oplyst, at
ordren vil blive annulleret, såfremt fristen ikke overholdes.
KØBER har ved forsinket levering alene mulighed for annullation, jf. ovenfor og kan ikke gøre andre krav, herunder erstatningskrav af enhver art, gældende mod Emineral.
4.2
Levering og losning
Levering sker CIP, jf. Incoterms 2010. Levering sker i tankbiler
med læssestørrelse på 30 - 45 m3 typisk svarende til 30 - 40
tons, som opblæses i silo på forbrugsstedet. Aflæsning finder
sted ved hjælp af trykluft, idet Produktet med op til ca. 2 atmosfæres tryk blæses direkte fra trykbilen igennem en slange til
opblæsningsrøret på KØBERs silo. Alle opblæsningsrør til siloerne på forbrugsstedet skal være aflåst og forsynet med tydelig
afmærkning af produkt.
Ventetid, ekstra kørsel eller andre uforudsete forhold ved levering kan af Emineral debiteres KØBER.
4.2.1
KØBERs forpligtelser ved levering
KØBER er ansvarlig for, at der sker levering (opblæsning) i den
korrekte silo, og at der er plads til Produktet i denne silo. KØBER skal anvise en af Emineral antaget transportør i hvilken
silo, aflæsning skal finde sted på forbrugsstedet enten ved 1) udlevering af nøgle til opblæsningsrør til siloerne til en af Emineral antaget transportør /ophæng af nøgle til opblæsningsrør i et
nøgleskab, som en af Emineral antaget transportør har adgang
til/tilsvarende forsvarlig udlevering af nøgle til en af Emineral
antaget transportør, 2) oplåsning af opblæsningsrør til siloerne
eller 3) manglende aflåsning af opblæsningsrør til siloerne i det
relevante tidsinterval for levering.
Såfremt anvisning af silo ikke sker som ovenfor anført, er Emineral berettiget til at undlade levering uden herved at være i
misligholdelse efter nærværende aftale.
De af KØBER anviste siloer skal være forsynet med et støvfilter,
fyldemelder, og med overtrykssikring, som overholder Arbejdstilsynets gældende regler på tidspunktet for levering. KØBER
skal sørge for at vedligeholde fyldemeler og overtrykssikring
samt jævnligt at rengøre støvfiltrene, for at sikre den fortsatte
funktion. KØBER har ansvaret for, at den anviste silo er fuldt
funktionsdygtig og hæfter fuldt ud for personskade eller tingsskade forårsaget af Produktet, som skyldes fejl og/eller mangler
ved den af KØBER anviste silo, herunder manglende kapacitet
til at modtage den bestilte leverance af Produktet.
KØBER garanterer en losserate på mindst 60 t/h.

4.2.2
Eminerals forpligtelser ved levering
Emineral er ansvarlig for, at der ikke er plads til en leverance af
Produktet i en anvist silo, såfremt årsagen til, at der ikke er
plads til leverancen i den anviste silo, er, at mængden, der opblæses i siloen, overstiger den mængde, som er angivet på følgesedlen med 10 % eller mere.

8
Produktansvar
Emineral er alene ansvarlig for personskade eller tingsskade,
såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Emineral eller andre, som Emineral har ansvaret for,
medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

Emineral er kun ansvarlig for fejl ved transportmateriel, opblæsningsslange eller opblæsningsslangens kobling. Eminerals
ansvar er betinget af, at lukkekoblinger på opblæsningsrøret anvendes og aflåses mellem hver enkelt leverance.

Emineral er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen; (i)
på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade,
som indtræder, medens leverancen er i KØBERs besiddelse eller (ii) på varer, der er fremstillet af KØBER eller på varer, hvori
disse indgår.

5
Fakturering og betaling
Der faktureres i henhold til den på kvittering for lastning anførte vægt.

Emineral er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tab af profit eller avance, tabt arbejdsfortjeneste eller andre
følgeskader eller indirekte tab.

Betaling skal ske mod faktura med løbende måned plus 30 dages betalingsfrist fra fakturadatoen (”Forfaldsdagen”). Såfremt betaling ikke sker rettidigt, er Emineral berettiget til at
beregne morarente af de forfaldne beløb fra Forfaldsdagen med
1,5 % pr. måned til endelig betaling sker.

KØBER accepterer, at der ikke kan gøres ansvar gældende over
for Emineral ud over det ansvar, der er dækket af Eminerals
produktansvarsforsikring.

Betaler KØBER ikke til aftalt tid, forbeholder Emineral sig ret
til uden yderligere varsel at standse leveringerne og/eller forlange kontant betaling eller forudbetaling for fremtidige leveringer.
6
Produktets anvendelighed
Levering af Produktet sker i henhold til Eminerals til enhver tid
gældende deklaration for hver enkelt kvalitet af Produktet, der
kan findes på www.emineral.dk.
Emineral er ikke ansvarlig for Produktets anvendelighed til en
given anvendelse, og KØBER kan ikke rejse noget krav mod
Emineral med hensyn til salgbarheden af varer, hvori der er anvendt Produkter leveret under nærværende aftale.
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Ansvar for mangler
Emineral er ansvarlig for, at det leverede Produkt er i overensstemmelse med det aftalte.
Produktet kan afgive ammoniaklugte ved tilsætning af vand og
har støvende egenskaber. Disse egenskaber er ikke at betragte
som mangler ved Produktet.
Det påhviler KØBER at kontrollere det leverede Produkt straks
ved modtagelsen, herunder at kontrollere, at den leverede
mængde er kontraktmæssig, og at vægtangivelsen på vejebon/følgeseddel er den ved lastning konstaterede vægt (”Kvantitativ mangel”). Hvis KØBER vil påberåbe sig en Kvantitativ
mangel ved Produktet, skal KØBER senest 10 dage fra levering
give Emineral skriftligt meddelelse herom.
Hvis KØBER vil påberåbe sig en skjult mangel (”Kvalitative
mangler”) ved Produktet skal KØBER straks efter, at manglen
er eller burde være konstateret, give Emineral skriftlig meddelelse herom.
Emineral forpligter sig til uden ugrundet ophold at afhjælpe
mangler, som skyldes produktions- eller produktfejl.
KØBER må ikke disponere over det reklamerede Produkt førend Emineral har haft mulighed for at afhjælpe manglen, og/eller afvist reklamationen.
Har KØBER ikke inden 3 år fra levering meddelt Emineral, at
KØBER vil påberåbe sig en mangel, kan KØBER ikke senere
gøre den gældende.
Når Produktet sælges som ingrediens i et byggemateriale, skal
KØBER senest 5 år fra levering meddele Emineral, at KØBER
vil påberåbe sig en mangel. KØBER kan ikke senere gøre manglen gældende.

I tilfælde af at KØBER og/eller Emineral bliver mødt med et
produktansvarskrav fra tredjemand, eller KØBER bliver opmærksom på, at et evt. produktansvarskrav mod KØBER og/eller Emineral kan være nært forestående, er KØBER forpligtet til
straks at underrette Emineral om et nært forestående produktansvarskrav.
Rejses krav imod KØBER eller Emineral begrundet i forhold
omkring leverancen, er begge parter gensidig forpligtet til at
lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet rejst
mod en af dem. Den gensidige forpligtelse til at lade sig sagsøge
gælder kun for retssager anlagt ved en dansk domstol, behandlet efter dansk ret. Såfremt både Emineral og KØBER er inddraget under en af tredjemand anlagt retssag ved en dansk
domstol, behandlet efter dansk ret, da er denne afgørelse bindende for parterne.
I den udstrækning Emineral måtte blive pålagt produktansvar
over for tredjemand, er KØBER forpligtet til at holde Emineral
skadesløs i samme omfang som Eminerals ansvar er begrænset
i henhold til nærværende pkt. 8.
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Force majeure
Emineral er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for KØBER som følge af force majeure, herunder
men ikke begrænset til, krig, mobilisering, oprør, civilt oprør,
myndighedsindgreb, strejker, boykot eller lockout, mangel på
råmaterialer, herunder manglende produktion på kraftværkerne, som leverer råmaterialerne til Emineral, arbejdskraft eller elektricitet, forbud på import og eksport, naturkatastrofer,
brand, eksplosion, samt andre tilsvarende forhold som er uden
for Eminerals kontrol.
Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt
ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og
leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver
henseende for rettidig. Kan leveringshindringen påregnes at
ville vare længere end 14 dage, skal Emineral være berettiget til
at annullere afgivne bestillinger.
Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen i nærværende bestemmelse angiven omstændighed uden ugrundet
ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen
og ophør.
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Ansvarsbegrænsning
Eminerals ansvar for skade eller tab som følge af, at det leverede Produkt er behæftet med mangler er begrænset til DKK
2.000.000,00. Emineral er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte konsekvenstab, eller sådanne indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse, mangler, produktansvar eller i øvrigt. Denne begrænsning i Eminerals ansvar gælder ikke, dersom Emineral har gjort sig skyld i
grov uagtsomhed.

Den part, der påberåber sig misligholdelse af aftalen er forpligtet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til begrænsning
af opståede skader.
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Lovvalg og værneting
Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret og med Retten i Aalborg
som værneting.
Emineral kan vælge at lade enhver tvist, som måtte opstå i anledning af aftalen, afgøre ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut (”Voldgiftsinstituttet”) og efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.
Når Produktet sælges som ingrediens i et byggemateriale, kan
Emineral vælge at lade enhver tvist i anledning af aftalen afgøres ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, og efter de til enhver tid gældende værnetingsregler i AB92.

