SACHSE Learning ApS
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1.

Anvendelse

4.

Pris og betaling

1.1

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingel-

4.1

Prisen for serviceydelserne aftales skriftligt

ser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler

forud for levering med udgangspunkt i Virk-

om SACHSE Learning ApS, CVR-nummer

somhedens vejledende priser. Alle priser er

3696 0361 (”Virksomheden”), salg og leve-

eksklusive moms, idet Virksomheden ikke er

ring af undervisnings- og konsulentydelser til

momsregistreret.

privatkunder.
4.2
2.

Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest 8 dage netto efter fakturada-

Aftalegrundlag

toen, medmindre parterne har aftalt andet
2.1

skriftligt.

Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og eventuelle ordrebekræftelse
det samlede aftalegrundlag om Virksomhe-

5.

Forsinket betaling

5.1

Hvis kunden undlader at betale en faktura

dens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

for serviceydelser rettidigt af årsager, som
2.2

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er

Virksomheden er uden ansvar for, har Virk-

kun gældende, hvis parterne har aftalt dem

somheden ret til rente af det forfaldne beløb

skriftligt.

i henhold til rentelovens regler fra forfaldstid
og til betaling sker.

3.

Serviceydelser
5.2

3.1

Virksomheden er berettiget til at opkræve

De serviceydelser, som Virksomheden sæl-

gebyrer i henhold til renteloven ved fremsen-

ger og leverer til kunden, udføres fagligt kor-

delse af rykkerskrivelser.

rekt.
5.3
3.2

Hvis kunden undlader at betale en forfalden

Virksomheden er ikke ansvarlig for den ka-

faktura for serviceydelser senest 14 dage ef-

rakter eller anden form for bedømmelse,

ter at have modtaget skriftligt påkrav om be-

som Kunden modtager efter Virksomhedens

taling fra Virksomheden, har Virksomheden

rådgivning. Kunden kan således ikke tilbage-

ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) op-

holde betalingen og/eller undlade at betale

hæve salget af de serviceydelser, som for-

grundet karakteren.

sinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til

3.3

Virksomheden er ikke ansvarlig for Kundens

kunden, eller kræve forudbetaling herfor,

faglige udbytte af de leverede serviceydelser

og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbefø-

ud over bestemmelsen i pkt. 3.1.

jelser gældende.
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6.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

8.

Forsinket levering

6.1

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage

8.1

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i

fra den dato, tilbuddet er dateret, medmin-

leveringen af serviceydelser informerer Virk-

dre andet fremgår af tilbuddet. Accept af til-

somheden kunden om det og oplyser samti-

bud, der er Virksomheden i hænde efter ac-

dig årsagen til forsinkelsen og ny forventet

ceptfristens udløb, er ikke bindende for Virk-

leveringstid.

somheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

8.2

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 2 dage efter den aftalte

6.2

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser

leveringstid af årsager, som kunden er uden

til Virksomheden skriftligt. Kunden skal i for-

ansvar for, kan kunden ophæve den eller de

bindelse med ordren oplyse navn, adresse,

ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden

e-mailadresse og telefonnummer til Virksom-

varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomhe-

heden.

den. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

6.3

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydel-

9.

Ansvar

9.1

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og

ser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage
efter modtagelse af ordren.

undladelser efter gældende ret med de be6.4

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på

grænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige
accept.
6.5

9.2

legrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre

over for kunden for indirekte tab, herunder

på serviceydelser ikke stemmer overens med

tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller

kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og

goodwill, medmindre det er forårsaget for-

kunden ikke ønsker at acceptere de uover-

sætligt eller groft uagtsomt.

ensstemmende vilkår, skal kunden meddele
det til Virksomheden skriftligt senest 2 ar-

Uanset eventuelle modstående vilkår i Afta-

9.3

Uanset eventuelle modstående vilkår i Afta-

bejdsdage efter modtagelse af ordrebekræf-

legrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig

telsen. I modsat fald er kunden bundet af or-

over for kunden for manglende opfyldelse af

drebekræftelsen.

forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe

7.

Levering

7.1

Virksomheden leverer serviceydelser senest

dens kontrol, og som Virksomheden ikke

til den tid, som parterne har aftalt.

burde have forudset ved aftalens indgåelse.

force majeure består. Som force majeure
anses forhold, der er uden for Virksomhe-
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Eksempler på force majeure er usædvanlige

krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virk-

naturforhold, krig, terror, brand, oversvøm-

somheden måtte blive mødt med påstand

melse, hærværk og arbejdsstridigheder.

om leverede serviceydelsers krænkelse af
tredjeparts immaterielle rettigheder, skal

10.

Immaterielle rettigheder

kunden skadesløsholde Virksomheden, medmindre krænkelsen er forsætlig.

10.1

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle
rettigheder, der opstår i forbindelse med

11.

Gældende lov og værneting

11.1

Parternes samarbejde er i alle henseender

Virksomhedens salg og levering af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virk-

underlagt dansk ret.

somheden.
11.2
10.2

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse

Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede

med parternes samarbejde, skal afgøres ved

serviceydelsers krænkelse af tredjeparts im-

en dansk domstol.

materielle rettigheder, medmindre
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