Generelle købs- og leveringsbetingelser Goliath B.V.
1

DEFINITIONER

1.1 I disse vilkår og betingelser, refereres der til:

2

(a)

Køber: den fysiske eller juridiske person, som Goliath sender et tilbud til, eller som forpligter
sig til at købe produkter;

(b)

Goliath: det private selskab i henhold til hollandsk lov Goliath B.V., med registreret
hovedsæde i Hattem og kontorer på Vijzelpad 80 i (8051 KR) Hattem, registreret hos
handelskammeret under nummer 08052676;

(c)

Ordre: et skriftligt eller mundtligt forslag fra køberen vedrørende køb eller levering af
produkter;

(d)

Aftale: den fælles beslutning mellem Goliath og køberen om at indgå et juridisk forhold, hvori
Goliath forpligter sig til under anvendelse af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, om
at levere visse produkter mod betaling og/eller service, der skal udføres af køberen

(e)

Force majeure: udover, hvad der som sådan er defineret i loven og i retspraksis, alle eksterne
årsager, forudset eller uforudsete, har Goliat ikke nogen indflydelse på, så Goliat er ude af
stand til at overholde sine forpligtelser af aftalen. Eksterne årsager inkluderer også: fare for
krig, terrorisme, uro, force majeure, brand, vandskader, oversvømmelser, strejker,
virksomhedsbesættelse, udelukkelse, import- og eksportrestriktioner, offentlige
foranstaltninger, mangler ved maskiner, forsyningsforstyrrelser i elektricitet eller
telekommunikation, alt både hos sælgerens firma og hos tredjeparter, som sælgeren skal
modtage helt eller delvist materialer eller råvarer helt eller delvist af, samt under opbevaring,
fremstilling, montering, pakning eller under transport, uanset om det er under egen kontrol
eller ej

(f)

Parter: Goliath og køber i fællesskab;

(g)

Produkt: et produkt leveret af eller på vegne af Goliath eller udviklet inden for spil, legetøj
eller relaterede produkter.

ANVENDELIGHED

2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra Goliath og for enhver aftale, som Goliath indgår
med køberen, medmindre køberen optræder som forbruger, være en fysisk person, der handler til
formål uden for hans forretnings- eller professionelle aktivitet.
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2.2 Disse vilkår og betingelser kan kun fraviges, hvis parterne udtrykkeligt og skriftligt har fastslået dette. En
etableret undtagelse gælder udelukkende for det tilbud eller den aftale, som undtagelsen blev
indgået for.
2.3 Anvendeligheden af købers generelle (indkøbsbetingelser) afvises udtrykkeligt af parterne.
2.4 I det omfang Køber afgiver en ordre hos en (kommerciel) agent, der er anerkendt af Goliath, vil der opstå
en direkte aftale mellem Goliath og køberen.
3

TILBUD OG ORDRER

3.1 Alle priser og tilbud fra Goliath er uforpligtende, medmindre tilbuddet udtrykkeligt angiver andet.
3.2 Et bindende tilbud udstedt af Goliath er gyldigt i fjorten dage, medmindre tilbuddet udtrykkeligt angiver
andet.
3.3 Alle meddelelser, råd og garantier fra Goliath vedrørende produkter er kun bindende, hvis de blev fremsat
skriftligt. Prøver eller billeder i mapper, kataloger, reklamer, emballage og lignende sigter kun mod
at give et indtryk af produktet og er ikke bindende.
3.4 Hver skriftlig ordre fra køberen danner en separat aftale, aftalen træder i kraft på datoen efter, at den
udtrykkeligt er blev accepteret af Goliath. En ordre anses for at være accepteret, efter at den blev
bekræftet skriftligt af Goliath, og denne bekræftelse blev sendt direkte til køberen. Goliath har til
enhver tid ret uden at angive grunde til helt eller delvist at afvise eller begrænse en ordre eller
ordrefrekvensen for ordrer.
3.5 Goliath forbeholder sig ret pr. ordre eller pr. levering at fastsætte en kreditgrænse, der yderligere skal
fastlægges.
4

PRISER

4.1 Priserne fra Goliath er ekskl. moms og andre mulige offentlige afgifter. Alle produkter leveres ekskl.
forsendelse, medmindre parterne udtrykkeligt skriftligt har fastslået andet.
4.2 Alle rabatter, som Goliath giver køberen, beregnes på prisen ekskl. moms og eksklusive andre mulige
gebyrer såsom forsendelses-, administrations- og transportomkostninger.
4.3 Goliath forbeholder sig retten til i kontraktens varighed at ændre priserne på produkterne på grund af
uforudsete omstændigheder eller på anden måde inden for tres dage efter offentliggørelsen af
prisændringen.
5

LEVERING

5.1 Den leveringsperiode, der er aftalt mellem de kontraherende parter, anses for at være omtrentlig.
Leveringstiderne fra Goliath kan ikke betragtes som strenge frister, medmindre andet udtrykkeligt
er angivet skriftligt. Goliath bestræber sig på at levere inden for den angivne tid. Overskridelse af
en bestemt leveringsperiode udgør ikke Goliaths misligholdelse. I tilfælde af overskridelse af
leveringsperioden med mere end tredive dage kan køberen, efter at køberen har givet Goliath en
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rimelig frist til at overholde sin leveringsforpligtelse, annullere ordren uden at være i stand til at
kræve ret til kompensation (af skader).
5.2 Forsendelse og transport af produkterne er på Goliaths risiko, medmindre andet er angivet. Forsendelsesog transporttypen er op til Goliath.
5.3 Medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt, anses et produkt for at være leveret, når
produktet er blevet modtaget af køberen eller er blevet leveret af Goliath til købers placering (ekskl.
forsendelse).
5.4 For forsendelser med en fakturaværdi på under 750-euro ekskl. moms faktureres
forsendelsesomkostninger.
5.5 Uden at det berører bestemmelserne i artikel 5.4, er køberen forpligtet til at købe mindst
standardemballagen til et produkt, som kan bestå af flere produkter.
5.6 Hvis køberen tager sig af transporten af produkterne, fordi køberen selv afhenter dem eller får dem
afhentet hos Goliath, sker transporten for købers regning og risiko.
6

BETALING

6.1 Betaling for de leverede produkter skal ske inden for 30 dage efter fakturadatoen på den måde, der er
specificeret af Goliath.
6.2 Køberen har ikke ret til at fratrække et modkrav for betaling af et beløb, til modregning eller at suspendere
betalingen uden skriftlig tilladelse fra Goliath.
6.3 Hvis betaling ikke foretages inden for 30 dage eller på anden måde inden for den fastsatte frist, anses
køberen for at være juridisk misligholdt, og Goliath har ret til uden nogen juridisk misligholdelse at
fakturere de juridiske handelsinteresser i henhold til artikel 6: 119a BW (Civil Code) fra
forfaldsdatoen. Køberen skylder også Goliath alle retlige opkrævningsomkostninger til opkrævning
af kravet samt omkostninger til udenretslig bilæggelse. Opkrævningsomkostningerne er fastsat til
mindst femten procent af fakturabeløbet, medmindre dette ville være urimeligt under
omstændighederne i den enkelte sag.
6.4 Betalinger foretaget af køberen tjener altid til at afvikle alle skyldte renter og derefter hovedsummen af
de længste udestående fakturaer, selvom kunden angiver, at afregningen vedrører en senere
faktura.
7

EJENDOMSFORBEHOLD

7.1 Alle leverede varer og varer der stadig skal leveres, forbliver Goliaths fulde ejendom, indtil alle krav, som
Goliath har og opnår hos køberen, er afgjort fuldt ud. Køberen er forpligtet til at opbevare de
leverede varer omhyggeligt og som genkendelig ejendom tilhørende Goliath med forbehold af
ejendomsret.
7.2 Ejendommen til de leverede varer overføres kun ved afregning af den fulde betaling af de relevante
produkter til Goliath.
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7.3 Alle varer leveret af Goliath antages at være Goliaths ejendom, selvom de kan være under købers kontrol.
7.4 Køberen er ikke berettiget til at pantsætte produkterne under ejendomsforbehold eller på anden måde
behæfte dem.
7.5 Hvis tredjeparter (ønsker at have) gribe eller ønsker at etablere eller håndhæve andre rettigheder til de
produkter, der leveres under ejendomsforbehold, er køberen forpligtet til at informere Goliath herom
så hurtigt som muligt.
7.6 Køber forpligter sig til at forsikre og opbevare de produkter, der leveres under ejendomsforbehold mod
de sædvanlige risici (herunder ansvar, brand, storm, indbrud og vandskader) og at præsentere
forsikringspolicen efter første anmodning fra Goliath til gennemgang. I tilfælde af skade falder
udbetalingen med hensyn til produkterne fra et forsikringsselskab fuldt ud til Goliath.
7.7 Produkter leveret af Goliath, der i henhold til denne artikel er omfattet af ejendomsforbeholdet, må kun
videresælges i forbindelse med regelmæssig forretningsdrift og aldrig bruges som betalingsmiddel.
7.8 I tilfælde af at Goliath ønsker at udøve sine ejendomsrettigheder, der er specificeret i denne artikel, giver
køberen Goliath eller tredjeparter, der er udpeget af den, ubetinget og uigenkaldelig tilladelse til at
få adgang til alle områder, hvor Goliaths ejendom er beliggende og til at genvinde disse produkter.
8

RETURNERING

8.1 Købers returnering af produkter til Goliath er udelukket, medmindre andet er skriftligt fastslået.
8.2 Returnering af et produkt kan kun ske efter forudgående skriftligt samtykke fra Goliath og på den måde,
der er annonceret af Goliath. Omkostningerne ved returnering afholdes af køberen.
8.3 Returneringer er kun muligt, hvis de produkter, der skal returneres, er komplette og ubeskadigede og er
i den originale, uskadede og lukket emballage
9

INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

9.1 Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med produkterne tilhører udelukkende Goliath eller
tredjeparter, som Goliath har licens til fra.
9.2 Det er ikke tilladt for køberen at (lade) ændre eller (lade) fjerne nogen angivelse, der fremgår af
Produkter leveret til ham vedrørende rettigheder, advarsler, information eller specifikation af mærker
eller (handels) navne af Goliath eller tredjeparter.
KLAGER
10.1 Køberen er forpligtet til at inspicere de produkter, der er leveret til ham af Goliath efter modtagelsen,
inden han fortsætter med opbevaring, videresalg eller brug. Hvis en levering er beskadiget ved
ankomsten, eller en pakke er defekt, er køberen forpligtet til straks at rapportere skaden til Goliath
med angivelse af skades art og omfang.
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10.2 Klager vedrørende de leverede produkter skal meddeles Goliath skriftligt så hurtigt som muligt efter
opdagelsen og under alle omstændigheder inden for ti dage efter leveringsdatoen med angivelse
af typen af klage, fakturanummeret og fakturadatoen, som klagen vedrører. Hvis denne periode på
ti dage ikke overholdes, har køberen accepteret leveringen, medmindre denne mangel / klage ikke
med rimelighed kunne konstateres inden for denne periode, og Goliath underrettes inden for syv
dage.
10.3 Klager fritager ikke køberen for de forpligtelser, der påhviler ham ifølge aftalen.
10.4 Goliaths ansvar er begrænset til kreditering, gendannelse af et defekt produkt uden beregning eller
udskiftning af produktet eller en del deraf, alt efter Goliaths skøn. Goliath vil beslutte, om køberen
skal returnere defekte produkter eller, i betragtning af størrelsen, EAN-koderne på emballagen.
Efter modtagelse af de defekte produkter udsteder Goliath en kreditnota for købsværdien af de
defekte produkter inden for en uge efter kontrol af forsendelsen. Køberen afholder alle
omkostninger, der følger af returneringen.
10

ANSVAR

11.1 Goliath er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af udførelsen af kontrakten eller til eller fra
misligholdelse i forhold til køber eller tredjemand, undtagen i tilfælde af artikel 10 i disse generelle
vilkår og betingelser.
11.2 Hvis og i det omfang Goliath skulle vise sig at være underlagt (kontraktligt eller juridisk) noget ansvar,
er et sådant ansvar til enhver tid begrænset til størrelsen af prisen på produktet, som dette ansvar er opstået
med.
11.3 Goliath er ikke af juridiske eller kontraktmæssige årsager ansvarlig for følgeskader, som køberen eller
en tredjepart har lidt i forbindelse med brugen af produktet. Goliath er ikke ansvarlig for skader
forårsaget af krænkelse af patenter, licenser eller andre rettigheder fra tredjemand.
11.4 Goliath bestrider ikke de begrænsninger i ansvar, der er angivet i denne artikel, hvis og i det omfang
skaden er direkte resultat af forsætligt forsæt eller grov uagtsomhed fra Goliaths side.
11.5 Goliaths ansvar for henførbare mangler i overensstemmelse med aftalen i denne artikel opstår kun, hvis
køberen straks skriftligt erklærer Goliaths forsinkelse og dermed fastsætter en rimelig frist til at
afhjælpe manglen, og Goliath fortsat undlader at overholde sine forpligtelser selv efter denne
periode.
11

SUSPENSION OG OPHÆVELSE

12.1 Hvis køberen ikke korrekt eller rettidigt opfylder en forpligtelse, der følger af kontrakten, såvel som i
tilfælde af (ansøgning eller tildeling af) konkurs, har betalingsstandsning, immobilisering, likvidation
eller Goliath ret til en overførsel (uanset om den er bestemt eller ikke eller delvist) af virksomheden
eller købers krav uden varsel og uden retslig indgriben enten at suspendere gennemførelsen af
kontrakten eller til at tilbagekalde den helt eller delvist uden Goliath er forpligtet til at yde erstatning
(for skade).

Generelle købs- og leveringsbetingelser Goliath B.V., version 17. december 2018 - side 1 af 7

12.2 Hvis Goliath er i tvivl om køberens solvens, er Goliath berettiget til at udsætte leveringen af produkterne,
indtil køberen har sikret betalingen uden krav om erstatning.
12

TRANSFER

13.1 Goliath har ret til at overføre sine rettigheder og forpligtelser fra kontrakten helt eller delvist til en
tredjepart, forudsat at Goliath skriftligt underretter køberen herom med forbehold for, at den
erhvervende part træder i stedet for Goliath med hensyn til rettighederne og forpligtelser overført
fuldstændigt.
13

FORCE MAJEURE

14.1 Hvis der opstår en forsinkelse som følge af Force Majeure, har Goliath ret til at suspendere
gennemførelsen af aftalen uden retslig indgriben og/eller til helt eller delvist at hæve aftalen.
Køberen underrettes skriftligt om en sådan udvidelse og uden urimelige forsinkelser. Overskridelse
af vilkår som følge af Force Majeure giver ikke køberen ret til fuld eller delvis ophævelse af aftalen
eller retten til erstatning (for skader).
14.2

Hvis Force Majeure varer længere end tre måneder, har både Goliath og Køber ret til helt eller
delvist at hæve aftalen skriftligt, i det omfang Force Majeure berettiger sådan.ÆNDRINGER

15.1 Goliath forbeholder sig retten til ensidigt at ændre og/eller supplere disse betingelser.
15.2 Ændringer og / eller tillæg træder i kraft tredive dage efter annoncering af disse vilkår og betingelser til
køberen.
15.3 De ændrede eller supplerende vilkår gælder også for aftaler, der allerede eksisterer fra 30 dage efter
meddelelse om de ændrede betingelser til køberen.
14

ANDRE BESTEMMELSER

16.1 Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser og/eller i en aftale, der er indgået mellem parterne
viser sig at være ugyldig eller bliver annulleret, vil de resterende bestemmelser i disse vilkår og/eller
aftale bibeholde deres fulde virkning, og parterne vil indlede konsultationer i for at etablere en ny
bestemmelse til erstatning for den ugyldige og/eller annulleret bestemmelse, hvorved formålet med
og ugyldigheden af den ugyldige bestemmelse vil blive overholdt så meget som muligt.
Tilintetgørelse af en bestemmelse ved dom afsagt efterlader gyldigheden af de resterende
bestemmelser upåvirket.
16.2

Disse vilkår og betingelser er registreret hos handelskammeret under Goliaths registreringsnummer.

16.3 I tilfælde af konflikt mellem disse vilkår og betingelser og aftalen (og/eller visse leveringsbetingelser)
gælder det, der er beskrevet i aftalen (og/eller visse leveringsbetingelser) med undtagelse af det,
der er beskrevet i Artikel 7.
16.4 Disse vilkår og betingelser er udarbejdet på flere sprog. (Forklaringen) til de generelle vilkår og
betingelser, der er skrevet på hollandsk, har altid forrang over de generelle vilkår og betingelser,
der er udarbejdet på et andet sprog.
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15

TVISTER

17.1 Hollandsk lov gælder for alle aftaler, som disse vilkår og betingelser gælder for. Parterne udelukker
anvendelsen af Wien-handelsaftalen.
17.2 Mulige tvister mellem parter som følge af eller i forbindelse med disse vilkår og betingelser eller med
tilbud og aftaler, der er indgået under disse vilkår, kan oprindeligt kun indgives til den kompetente
domstol i Amsterdam.
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