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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
Hvor andet ikke er skriftligt aftalt, gælder flg. salgs-og leveringsbetingelser for ydelser og leverancer fra Perimeter Protection Group A/S 

(herefter PPG). Såfremt der i aftalegrundlaget er vedtaget AB 18, er de enkelte bestemmelser i AB 18 kun gældende i det omfang de 

enkelte bestemmelser ikke strider mod nærværende salgs-og leveringsbetingelser, der således har forrang.  

 
1. Tilbud 

1.1 Tilbuddet er gældende i fire uger fra datoen for dets afgi-

velse, idet der tages forbehold for mellemkommende ordrer. 

1.2 Tilbuddet er givet under forudsætning af efterfølgende til-

fredsstillende kreditvurdering.  

1.3 Udgifter i forbindelse med indhentning af myndigheds-teg-

ninger/godkendelser og attester, samt eventuelle andre af det 

offentlige pålagte afgifter, betales af bygherren/ordregiveren. 

1.4 Leverancen indeholder kun de ydelser, der udtrykkeligt er 

anført i det skriftlige tilbud/ordrebekræftelse.  

1.5 Bygherres/ordregivers leveringsbetingelser medfører ingen 

forpligtelser for PPG, medmindre de skriftligt accepteres af 

PPG.  

 

2. Materialesalg 
2.1 Ved rent materialesalg henvises til købelovens almindelige 

regler. I tilfælde af mangelindsigelser fra køber, er denne, uan-

set om manglen er væsentlig, uberettiget til at hæve købet el-

ler påberåbe sig andre mangelbeføjelser, dersom sælger fore-

tager omlevering eller afhjælpning af manglen. 

2.2 Fragt og emballage betales af køberen. Forsendelsesme-

toden vælges af PPG efter bedste vurdering og uden ansvar 

for eventuelle fragtdifferencer.  

2.3 Køber er forpligtet til at undersøge det købte ved modtagel-

sen. Enhver reklamation skal ske skriftligt straks ved modtagel-

sen af materialerne. Såfremt en fejl burde være opdaget inden 

montage bortfalder ethvert ansvar for PPG.  

2.4 Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. 

Varerne skal sendes til PPG per franko. Varer modtages kun, 

såfremt de er ubeskadigede. Kreditering vil alene ske med 

80% af det fakturerede beløb, idet differencen dækker admini-

stration og håndtering.  

 

3. Montage 

3.1 Afsætning af hjørner, knækpunkter og højder i hegnslinjen 

foretages af bygherren/ordregiveren.  

3.2 Adgang til og rundt langs hegnslinjen skal være etableret, 

så det er muligt at køre med normalt montageudstyr langs hele 

hegnslinjen, ligesom kraner og lastvogne skal kunne køre til 

montagestedet. Hegnslinjen skal være ryddet i en bredde af 

minimum hegnets højde i facadesiden og 0,5 m. i bagsiden.  

3.3 Arbejdet forudsættes udført i én arbejdsgang og med op-

start som anført af PPG. Omkostninger til ventetid, kørsel og 

nyetablering faktureres bygherren/ordregiveren såfremt foran-

stående ikke er muligt at gennemføre, jf. pkt. 8. 

3.4 Udgifter i forbindelse med uforudsete hindringer i grunden 

herunder ledninger, kabler, murbrokker, betonrester m.v. er 

kun medregnet i det omfang, det fremgår af tilbuddet. Bortfjer-

nelse af sådanne uforudsete hindringer er PPG berettiget til at 

udføre mod normal timebetaling uden særskilt aftale med byg-

herre/ordregiver.  

3.5 Hulboring forudsættes at kunne foretages med almindelig 

jordboremaskine. Opboret jord planeres i hegnslinjen. Fjer-

nelse af overskydende jord og materialer er ikke indeholdt i til-

buddet. Ophugning og bortkørsel af belægninger samt reetab-

lering af samme er ikke indeholdt i tilbuddet. Opstår der behov 

for håndgravning faktureres dette som en særskilt ydelse.  

3.6 Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal, hvis ikke andet 

er bestemt i aftalegrundlaget, honoreres som ekstraarbejder.  

3.7 Overtidstillæg, akkorder eller andet, der under projektet 

gennemføres for at opnå hurtigere aflevering end forudsat, el-

ler for at indhente forsinkelser forårsaget af andre involverede i 

projektet, er ikke indeholdt, men kan faktureres af PPG. 

3.8 Bygherre/ordregiver er ansvarlig for at sikre sig, at eventu-

elle kabler, rørføringer m.v., der er placeret i eller i umiddelbar 

nærhed af de områder, hvor hegn, porte og øvrige produkter 

skal monteres er anvist inden montagestart. Kabler, rørføringer 

m.v. skal være ansvarligt anvist ved mærkning eller på udleve-

ret tegning. Oplysninger om kabler, rørføringer m.v. fås ved 

henvendelse til kommunale værker, naturgasselskaber, kraft- 

og fjernvarmeværker, telefonselskaber m.fl. Disse oplysninger 

indhentes af bygherre/ordregiver. Eventuelle skader som følge 

af manglende eller misvisende ansvisning er PPG uvedkom-

mende. Omkostninger forårsaget af foranstående vil blive fak-

tureret bygherre/ordregiveren. 

3.9 Fremførsel af kabler og etablering af føringsveje samt ka-

belbrønde m.v. foretages af bygherre/ordregiver efter anvis-

ning af PPG, hvorfor disse ydelser ikke er indeholdt i tilbuddet.  

3.10 Bygherre/ordregiver skal, medmindre andet er aftalt, stille 

toilet samt håndvask med varmt og koldt vand til rådighed for 

vores medarbejdere og underentreprenører.  

3.11 Eventuelt ekstraarbejde skal, hvor intet andet er fastsat 

ovenfor, bekræftes skriftligt. PPG forbeholder sig ret til fristfor-

længelse, hvor forsinkelsen skyldes bygherren eller bygher-

rens øvrige aftaleparters forhold, jf. AB 18 §39, stk. 1. 

 

4. Erstatningsansvar 

4.1 I tilfælde af skade, hvad art nævnes kan, er PPG kun er-

statningspligtig indenfor kontrakt- såvel som udenfor kontrakt-

forhold, hvis det bevises, at PPG, eller selskabets medarbej-

dere, har begået fejl, som har medført skaden. Hændeligt op-

ståede skader, samt skader opstået ved simpel uagtsomhed 

fra PPG eller selskabets medarbejdere, kan ikke indtales mod 

PPG.  

4.2 Særligt hvad angår produktansvar bemærkes, at hvor PPG 

pålægges erstatningsansvar overfor tredjemand for produktan-

svar for leveret materiale eller montagearbejder, er byg-

herre/ordregiver pligtig til at friholde PPG for dette ansvar i en-

hver henseende herunder for indirekte tab, medmindre PPG’ 
erstatningsansvar er begrundet i forsæt eller grov uagtsomhed.  

4.3 I ethvert tilfælde, hvor et erstatningsansvar påhviler PPG, 

er den samlede erstatningsstørrelse, PPG kan forpligtes til at 

svare bygherre/ordregiver begrænset til den fakturerede værdi 

af leverancen/entreprisen udført af PPG. PPGs erstatningsan-

svar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktan-

svarsforsikring. PPG kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, 

herunder men ikke begrænset til avance- og driftstab.  

 

5. Betalingsbetingelser ved montage 

Betaling sker i følgende rater: 

Rate 1: Ved ordreafgivelse betales 40% af entreprise-summen. 

Rate 2: Ved levering af materialer betales 40% af entreprise-

summen. 

Rate 3: Slutrate betales ved arbejdets aflevering.  

Sker materialeleveringen løbende, vil rate 2 erstattes af a 

conto fakturering.  
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Betaling skal foreligge senest 8 dage fra fakturadato, medmin-

dre andet er anført. Betaling ved påkrav. Ved betaling efter for-

fald beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned.  

Ekstraarbejder faktureres indenfor rimelig tid, efter disse er ud-

ført.  

 

6. Betalingsbetingelser ved materialesalg 
Hele købesummen forfalder kontant til betaling ved levering. 

Ved betaling efter forfald beregnes 2% rente pr. påbegyndt 

måned. Betaling skal ske i DKK (danske kroner).  

 

7. Generelle betalingsbetingelser 

7.1 PPG forbeholder sig ret til betalingsgaranti og/eller til at for-

lange en af PPG godkendt sikkerhedsstillelse, før en leverance 

påbegyndes. Manglende betaling efter den fastsatte forfalds-

dag kan medføre overgivelse til advokat uden yderligere var-

sel. Advokaten kan opkræve inkassoomkostninger, udover 

hvad der er fastsat i kg.nr. 601 af 12/7-2002 (Bekendtgørelse 

om udenretlige inddrivelsesomkostninger). 

7.2 Eventuelle miljøafgifter er ikke indeholdt i vores ydelser 

men vil i givet fald blive faktureret bygherren/ordregiveren.  

7.3 Angivne priser og leveringsterminer omfatter ikke omkost-

ninger og forsinkelser som følge af mangelfuldt tilbudsgrundlag 

eller bygherres/ordregivers ønske om tillægsydelser eller pro-

jektændringer efter ordrens indgåelse. Tilsvarende gælder om-

kostninger og leveringsudskydelser som følge af forsinkelser 

eller mangelfulde leverancer fra andre involverede i projektet.  

7.4 Alle anførte beløb er ekskl. moms. Betaling sker i DKK 

(danske kroner). Bygherres/ordregivers rettigheder i forhold til 

nærværende bestemmelser kan ikke overdrages til andre.  

 

8. Særlige bestemmelser for leverancer med montage 
8.1 Såfremt der mellem bygherre/ordregiver og PPG i forbin-

delse med indgået aftale bliver udarbejdet en egentlig entrepri-

sekontrakt, vil denne være gældende forud for nærværende 

salgs- og leveringsbetingelser, dog således at nærværende 

salgs- og leveringsbetingelser vil være udfyldende ift. den kon-

krete entreprisekontrakt. Hvis der ikke indgås en sådan entre-

prisekontrakt, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser 

gældende, og forhold, som ikke er reguleret i nærværende be-

tingelser, er omfattet af AB 18, som således betragtes som 

gældende mellem parterne.  

8.2 Muligheden for oplagring af varer og andre materialer på 

betryggende måde skal være til stede på byggepladsen. Det 

betyder bl.a., at de af PPG leverede varer og materialer skal 

kunne sikres behørigt mod vejrforhold, tyveri m.v. 

8.3 Montagearbejdet skal  kunne udføres kontinuerligt med 

mindre aftalen udtrykkeligt henviser til en tidsplan indehol-

dende andre forudsætninger.  

8.4 Aflevering finder sted og ansvar for produkter overgår til 

bygherre/ordregiver, hvor produkterne er indarbejdet/monteret, 

og senest når PPG’ montør forlader byggepladsen. Bestem-
melsen er en fravigelse til AB 18 §47.  

8.5 Bygherre/ordregiver tegner for egen regning all-risk forsik-

ring for leverancen. Forsikringen skal løbe indtil endelig afleve-

ring og betaling har fundet sted. For skader, der ikke dækkes 

af forsikringen, er bygherre/ordregiver ansvarlig i tidsrummet 

fra levering på pladsen, til PPG folk påbegynder monteringen, 

samt efter monteringen af de enkelte varer og materialer er til-

endebragt, og senest efter PPGs montør har forladt pladsen. 

Det samme gælder skade forvoldt af andre entreprenører.  

8.6 Såfremt montageplanen ændres ift. aftalegrundlaget er 

PPG berettiget til at afkræve bygherre/ordregiver betaling efter 

regning for forgæves fremmøde, forgæves afholdte udgiver, 

herunder lønninger m.v., samt ekstra tidsforbrug i øvrigt. Be-

stemmelsen er en fravigelse til AB 18 §24.  

 

9. Ejendomsforhold 

Alle af PPG leverede materialer, der er opregnet på aftalesed-

len, vedbliver at være PPGs ejendom, indtil hele købesum-

men, samt ethvert andet beløb som PPG efter denne aftale 

måtte have eller få til gode hos bygherren/ordregiveren, herun-

der renter, er betalt skadesløst og kontant til sælger. Det be-

mærkes i denne henseende udtrykkeligt, at bygherren/ordregi-

verens accept af veksler for retstilgodehavende ikke anses 

som betaling. PPG kan til enhver tid overdrage sit tilgodeha-

vende til tredjemand gennem transport eller pantsætning af en 

del eller hele kontraktsummen uden forudgående aftale med 

ordregiver og/eller dennes penge/kreditinstitut.  

 

10. Prisreguleringer 

Tilbuddet afgives med forbehold for godtgørelse for dokumen-

terede udgiftsforøgelser ved arbejdets udførelse, forårsaget af 

pålæg fra staten, som har særligt indgribende virkning for 

bygge- og anlægsvirksomhed og medfører en væsentlig mer-

udgift, og som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning 

ved tilbuddets afgivelse. Tilsvarende kan væsentlige valuta-

kursændringer, råvareprisstigninger, gældende priser for trans-

port, forsikring, told og afgifter mm. forårsage prisforhøjelser 

fra PPG. Forbeholdet omfatter ikke udgiftsforøgelser, der skyl-

des lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomst-

forhold.  

 

11. Immaterielle rettigheder 

I de projekter, hvor PPG udarbejder projekt, materialer og teg-

ningsmateriale, tilhører ophavsretten samt alle øvrige immate-

rielle rettigheder PPG. Bygherren/ordregiveren må ikke over-

lade projektet eller dele heraf til tredjemand eller offentliggøre 

projektet uden PPGs skriftlige samtykke.  

 

12. Øvrige vilkår 

Køber har ikke andre misligholdelsesbeføjelser end dem, der 

udtrykkeligt er nævnt i nærværende salgs-og leveringsbetin-

gelser. PPG kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig 

for driftstab, avancetab, dagbøder, tidstab eller lignende indi-

rekte tab. PPGs ansvar kan i intet tilfælde overstige købesum-

men i henhold til aftalen.  

 

13. Force majeure 
Force majeure så som strejke eller lockout i ind- eller udland, 

ildsvåde, større maskinskade, hærværk, svigtende energiforsy-

ning, krig eller krigslignende tilstand i ind- eller udland, udebli-

velse eller forsinkelse af tilførsler af råstoffer eller halvfabri-

kata, oversvømmelser, skybrud, orkan eller andre ekstreme 

vejrforhold eller andre tilsvarende leveringsvanskeligheder be-

rettiger PPG til efter eget skøn enten helt eller delvist at annul-

lere ordren eller udskyde leveringen og montagen. En annulle-

ring af ordren eller udsættelse af leveringen og montagen 

medfører ikke pligt til at erstatte det tab, som måtte være en 

eventuel følge deraf. Materialer og varer som PPG må ligge 

inde med ved indtræden af begivenheder som beskrevet oven-

for, forbeholder PPG sig at anvende til hel eller delvis opfyl-

delse af ordren efter PPGs bedste skøn. Fordyres ordren for 

PPG, er PPG alene forpligtet til at gennemføre ordren, såfremt 

køber erklærer at ville holde PPG skadesløs for de beregnede 

meromkostninger.  

 

14. Værneting 
Tvister mellem Perimeter Protection Group og køber afgøres i 

henhold til dansk ret og med retten i Esbjerg som rette værne-

ting. Bestemmelsen er en fravigelse til AB 18, § 69. 
 
DHS, 09.01.2019 


