
 

GP METAL & PLAST, Naverland 36-37, 2600 Glostrup, CVR 54 89 99 12 

GENERELLE BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF VARER 

1 ALMINDELIGE VILKÅR 

1.1. Vilkårene gælder for alle, der leverer varer til GP Metal & Plast (GPMP).  Vilkår, som ikke fremgår af de 

generelle betingelser eller af særlige vilkår anført på kontrakt og/eller købsaftale, kan ikke gøres gældende. 

1.2. Aftalegrundlaget udgøres af de oplysninger og eventuelle vilkår, herunder pris, materialer og 

egenskaber m.v., der er angivet i købskontrakten mellem parterne eller på anden måde aftalt, samt af de 

generelle betingelser. 

1.3. GPMP modtager og behandler endvidere miljøproblematiske råvarer og farligt affald, som kræver 

særlig miljømæssig opmærksomhed i forbindelse med transport, opbevaring og/eller oparbejdning. Vilkår 

og betingelser for modtagelse heraf fastsættes konkret før leverance, og altid i henhold til den til enhver tid 

gældende lovgivning og andre offentlige generelle regelsæt. 

2 VARENS KVALITET 

2.1 De modtagne kvaliteter (jern, rustfrit, kobber, messing, bronze, zink, aluminium, kabler, batterier, 

elektronik, plast m.m.) opdeles og afregnes i henhold til GPMP’s varespecifikationer på 

leveringstidspunktet. GPMP foretager en vurdering og bestemmelse af hver leverance. 

2.2. GPMP forbeholder sig ret til efter modtagelse at reklamere over varepartier, herunder blandt andet 

hvor der ikke er overensstemmelse mellem de leverede varer og de varearter, der er aftalt i kontrakten 

eller på anden måde aftalt. 

2.3. Sælger påtager sig at sikre, at de leverede varepartier aldrig – med mindre der er indgået anden 

udtrykkelig skriftlig aftale – indeholder:  

a) Radioaktive materialer 

 b) Asbest og asbestholdige materialer 

c) Tromler, beholdere og tanke med rester af fødevarer, olie eller kemikalier 

d) Lukkede tromler, beholdere, tanke og trykbeholdere af enhver slags 

   e) Alle former for sprængstoffer 

 f) Giftige eller giftmærkede stoffer og giftmærket emballage. 

 

2.4 GPMP er miljøcertificeret i henhold til ISO 14 001 og GPMP’s regler for modtagelse af varer er 

detaljeret beskrevet under punktet ”ISO 14 001” på GPMP’s hjemmeside. 

 

2.5. GPMP er berettiget til at fakturere Sælger særskilt for behandling og/eller bortskaffelse af varepartier, 

der ikke er i overensstemmelse med den indgående kontrakt og – ved indhold af et eller flere af de i pkt. 

2.3 stk. a til f anførte elementer/materialer – til at afvise det fulde vareparti og kræve det afhentet 

omgående af Sælger. Såfremt varepartiet ikke afhentes inden for den fastsatte frist, er GPMP berettiget til 

at tilbagelevere det til Sælger for dennes regning. 



 

2.6. GPMP er i øvrigt berettiget til at kræve erstatning hos Sælger for ethvert tab, herunder driftstab og 

indirekte omkostninger mv., som følge af leverancer i strid med indgået aftale og nærværende generelle 

betingelser. 

3 REKLAMATION 

3.1. Eventuelle indsigelser mod det udførte arbejde skal straks og inden for 7 dage efter konstatering af det 

forhold, der ønskes reklameret, formidles skriftligt til GPMP. 

3.2. Såfremt reklamation ikke foretages rettidigt efter denne bestemmelse, fortabes adgangen til at 

fremsætte krav i anledning af forholdet. 

4 PRISER 

4.1. Afregningsprisen fastsættes af GPMP ud fra gældende dagspris på leveringstidspunktet. Lejesatser for 

containere og øvrige services fra GPMP’s side reguleres løbende i henhold til separat aftale. 

4.2. GPMP forbeholder sig ret til at regulere de oplyste og anførte priser uden forudgående varsel som 

følge af ændredei markedspriser, højere  omkostningsniveau, herunder skatter og afgifter, eller ændringer i 

lovgrundlaget i øvrigt. 

4.3. Samtlige priser anført i prislister mv. er anført ekskl. moms. 

5 AFREGNING OG BETALING 

5.1. Opgørelse over leverancer sendes løbende til Sælger, idet betaling sker i henhold til de vilkår, som 

fremgår af den indgåede aftale. Er der ikke aftalt noget separat gælder løbende måned + 30 dage. 

5.2. Eventuelle indsigelser mod de fremsendte opgørelser og afregninger mv. skal omgående og inden 7 

dage fra modtagelsen fremsættes skriftligt overfor GPMP; I modsat fald fortabes adgangen til at fremsætte 

krav. 

6 AFHENTNING/LEVERING 

6.1. Når det leverede vareparti er godkendt af GPMP, anses varepartiet for leveret. 

6.2. Såfremt et vareparti afhentes af GPMP hos Sælger, anses levering ligeledes først for at være sket, når 

varepartiet er kontrolleret på bestemmelsesstedet. 

6.3. Containerleje og transport afregnes særskilt. 

6.4. Den omstændighed, at der er sket levering/afhentning afskærer ikke GPMP  fra at fremsætte 

indsigelser mod varepartiet på et senere tidspunkt, jævnfør pkt. 2. 

7 MILJØFORBEHOLD 

7.1. GPMP fralægger sig ethvert ansvar for skader på miljøet opstået på grund af fejlbenyttelse af materiel 

tilhørende GPMP. For at undgå skader på miljøet må GPMP’s kasser, containere og andre beholdere 



 

udelukkende anvendes til de af GPMP angivne varearter ligesom øvrige angivelser for placering, fyldning, 

håndtering mv. skal følges. Før ibrugtagning skal Sælger (bruger) kontrollere, at materiellet er i brugbar 

stand. 

8 ERSTATNINGSKRAV, PRODUKTANSVAR M.M. 

8.1. Sælger skal erstatte og holde GPMP skadesløs for ethvert erstatningskrav, som måtte blive rejst af en 

tredjepart på baggrund af en skade, som Sælger er ansvarlig for. 

8.2. Sælger garanterer at være berettiget til at disponere over enhver del af de leverede varepartier og 

indestår i øvrigt, for at der ikke består tredjemandsrettigheder af nogen art. Såfremt det viser sig, at Sælger 

ikke var berettiget til at disponere over varepartierne eller, at der bestod tredjemandsrettigheder, skal 

Sælger erstatte og holde GPMP skadesløs for ethvert krav, som måtte blive rejst mod GPMP i denne 

anledning. 

8.3. GPMP er erstatningsansvarlig for skader som følge af defekte produkter i henhold til bestemmelserne i 

lov nr. 371 af 7. juni 1989 (produktansvarsloven). Erstatningsansvaret kan ikke overstige kr. 50.000, og 

GPMP kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, mistet profit, tidsbetingede tab eller 

indirekte tab. 

8.4. Sælger skal omgående informere GPMP om eventuelle tilfælde, hvor en tredjepart anlægger retssag 

eller i øvrigt fremsætter krav som følge af skade forårsaget af produkter fremstillet af GPMP. 

9 OPLYSNINGSFORPLIGTELSER 

9.4. GPMP indberetter data om Sælgers leverancer til GPMP til offentlige myndigheder i henhold til 

gældende lovgivning. 

10 LOVVALG OG VÆRNETING 

10.1. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med opfyldelsen af den indgåede aftale, i relation til 

nærværende generelle betingelser samt ethvert forhold i tilknytning hertil, der ikke kan løses mellem 

parterne gennem forhandling, skal afgøres ved GPMP’s hjemting. 

 


