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1. Anvendelsesområder
Følgende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af ydelser, herunder (men
ikke begrænset til) udvikling, design, og produktion af elektroniske produkter..
En konkret afvigelse er kun gyldig med skriftlig accept af WB Electronics.

2. Aftalers indgåelse
Aftaler om levering af ydelser, det være sig udvikling, design, programmering, produktion af
elektroniske produkter, salg af elektroniske produkter osv. indgås altid på baggrund af en
forudgående mundtlig eller skriftlig aftale med kunden.
Udviklingsarbejde udføres på baggrund af et skriftligt eller mundtligt tilbud. Arbejde, som bliver
udført udover det i tilbuddet anførte, vil blive faktureret særskilt til gældende timepriser.

3. Kunders forpligtelser
Kunden er forpligtet til at meddele eventuelle adresseændringer til WB Electronics.
For udviklingsarbejde er kunden forpligtet til, evt. i samarbejde med WB Electronics, at udarbejde
en kravspecifikation og accepttestspecifikation. Det er kundens ansvar at specificere funktionskrav,
miljøkrav, interface med evt. andre enheder og hvilke eventuelle standarder der skal overholdes.

4. WB Electronics’ forpligtelser
WB Electronics ydelser består i at levere det i aftalen bestilte produkt, eller det i tilbuddet bestilte
udviklingsarbejde.

5. Ejendomsret / immaterielle rettigheder
Overdragelse af rettigheder til de af WB Electronics leverede løsninger/produkter omfatter kun
brugsretten til de nævnte løsninger.
De af WB Electronics leverede løsninger/produkter må ikke kopieres, videresælges eller overdrages
til tredjepart uden WB Electronics skriftlige accept.
Ejendoms-, produktions-,og ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til de udviklede
løsninger tilhører, med mindre andet er skriftligt aftalt, WB Electronics.

Side 2 af 4

- Forretningsbetingelser - Tradeconditions – 05.03.2012

6. Betaling
Betalingsbetingelser aftales normalt i forbindelse med ordreafgivelse eller tilbudsgivning. Såfremt
særskilt aftale ikke er indgået herom, gælder betalingsbetingelsen 14 dage netto.
Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 14 dage efter forfaldsdagen, påløber der uden varsel
herom morarenter fra forfaldsdagen, fastsat til 1.8% pr. påbegyndt måned med tillæg af et
rentegebyr på DKK 100,00 pr. rentenota. WB Electronics forbeholder sig ret til at overdrage
fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso.
Derudover er WB Electronics berettiget til at hæve aftalen samt stoppe andre projekter, leverancer
eller udvikling med kunden, i tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.
Krav fra kundens side mod WB Electronics berettiger ikke kunden til at tilbageholde forfaldne beløb
eller dele heraf, ligesom kunden ikke er berettiget til at foretage modregning.
Fakturaer fremsendes via e-mail eller pr. brev, medmindre andet er aftalt.
Ejerskab for leverede varer tilhører WB Electronics indtil det fulde fakturabeløb er betalt, og varer
må ikke ibrugtages før det fulde fakturabeløb er betalt. Ved fuld betaling af faktura gælder dog
stadig de i punkt 5 nævnte betingelser.
Forudbetaling i forbindelse med indgåelse af aftale om udvikling afregnet på forbrugt tid
(”Klippekort”), kan ikke kræves tilbagebetalt uanset årsag. Forudbetalte timer kan udelukkende
forbruges på relevant udviklings-arbejde i forbindelse med udvikling af kundens projekter.
Forudbetalte timer udløber og nulstilles, med mindre andet er aftalt, 3år efter fakturadato.

7. Ansvar/ansvarsbegrænsning
Kundens anvendelse af udviklede løsninger med tilhørende producerede enheder sker i enhver
henseende på eget ansvar.
WB Electronics påtager sig ikke nogen form for ansvar for leveret design eller produkter, og det er
op til kunden at validere og teste design eller produkter i henhold til de i punkt 3 nævnte krav, før
design eller produkterne tages i brug og/eller videresælges.
Såfremt kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger/undladelser er skyld i, at WB
Electronics bliver pålagt erstatning, afgift eller bøde, er kunden forpligtet til at friholde WB
Electronics for disse.
WB Electronics påtager sig intet ansvar for forhold, som er uden for WB Electronics’ kontrol.
WB Electronics er under ingen omstændigheder ansvarlig for en kundes drifts-, avance- og/eller
andre direkte eller indirekte tab.
Såfremt WB Electronics skulle blive gjort erstatningspligtig, kan denne maksimalt udgøre et beløb
forholdsmæssigt svarende til, men aldrig overstigende, det af kunden betalte beløb for den
leverede ydelse.
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8. Opsigelse og anden ophør
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af løbende aftaler er WB Electronics berettiget til,
uden yderligere varsel, at opsige aftaler og leverancer, samt kræve sit tab og eventuelle
udeståender betalt.
Som væsentlig misligholdelse kan f.eks. nævnes:
•
•
•
•
•

Kundens manglende betaling.
Lovstridige handlinger fra kundens side.
Kundens uretmæssige brug af WB Electronics rettigheder.
At kunden tages under konkursbehandling.
At kunden anmelder betalingsstandsning .

9. Referencer
WB Electronics har ret til at anvende kundens navn og varemærker som reference i sin egen
markedsføring.

10. Lovvalg og værneting
Kunden erklærer sig bekendt med WB Electronics generelle forretningsbetingelser. Eventuelle
tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole.

11. Ændring af betingelser
WB Electronics forretningsbetingelser kan af WB Electronics ændres med et varsel på 30 dage.
Kunder er forpligtet til altid at holde sig ajour via forespørgsmål om gældende
forretningsbetingelser, eller via www.wbe.dk.
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(For tradeconditions in english, please make an inquery at mail@wbe.dk)
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