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Salgs- og leveringsbetingelser
Gældende for AnalyTech
Miljølaboratorium A/S. Herefter benævnt som AnalyTech.

tredjeparten og til relevante
instanser for at søge supplerende oplysninger.

1. Anvendelse

4. Akkrediteret prøvning

Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse ved
enhver salgsaftale med AnalyTech, medmindre de skriftligt
er fraveget. Medmindre andet
er aftalt, er tilbud gældende i
30 dage fra afgivelsen. Oplysninger i produktinformation og
brochurematerialer
er
kun
bindende i det omfang, aftalen
udtrykkeligt henviser til dem.

4.1 En stor del af de analyser
og målinger som foretages af
AnalyTech er akkrediteret af
DANAK.

2. Rettigheder
2.1 De materielle resultater
(rapporter), som AnalyTech
frembringer inden for en
rekvireret opgave og retten til
at udnytte dem tilhører alene
rekvirenten.
2.2 Knowhow, som AnalyTech
genererer i forbindelse med
opgavens løsning, kan frit
benyttes af AnalyTech efter
opgavens afslutning.
2.3 Immaterielle rettigheder
(f.eks. retten til prækvalificering hos myndigheder ved
efterfølgende opgaver), der
skabes hos AnalyTech i forbindelse med gennemførelsen af
en opgave, tilhører AnalyTech
med mindre andet er aftalt
skriftligt.
3. Diskretionspligt
3.1 AnalyTech udviser diskretion med hensyn til omtale af
opgaveløsninger og af indgåede aftaler og deres indhold.
3.2 Resultaterne af det udførte arbejde tilhører rekvirenten.
AnalyTech kan efter anmodning fra rekvirenten fremsende
analyse resultater til andre
end rekvirenten. Analyseresultater kan stilles til rådighed via
internettet. AnalyTech er i så
fald ikke ansvarlig for datasikkerheden ved udveksling af
data via internettet.
Såfremt der i henhold til lovgivningen påhviler laboratoriet
en
indberetningspligt,
er
AnalyTech berettiget til at
indberette resultaterne til de
foreskrevne myndigheder.
3.3 Når AnalyTech påtager sig
opgaver hvor der
indgår vurdering af ydelser
præsteret af tredjepart, skal
rekvirenten
respektere,
at
AnalyTech henvender sig til

4.2 Analyser og målinger, som
foretages af AnalyTech vil
blive leveret som akkrediteret
i det omfang AnalyTech er
akkrediteret hertil.
4.3 Såfremt rekvirenten ønsker
akkrediterede
analyser/målinger som AnalyTech
ikke umiddelbart leverer, skal
rekvirenten sørge for, at dette
aftales særskilt i det enkelte
tilfælde.

og tingskade. I det tilfælde, at
AnalyTech gøres ansvarlig for
skader, der ikke er dækket af
erhvervsansvarsforsikringen
kan evt. erstatning maksimalt
udgøre 10 gange honorarets
størrelse og kan ikke overstige
kr. 100.000
5.6 Rekvirenten er pligtig til at
underrette AnalyTech skriftlig
omgående og senest 10 dage
efter, at rekvirenten er blevet
opmærksom på tilstedeværelsen af et muligt erstatningsansvar for AnalyTech. Såfremt at
der ikke reklameres rettidig
eller reklameres mere end 3
måneder fra rapportens dato,
bortfalder ansvaret. Krav mod
AnalyTech bortfalder, såfremt
søgsmålet ikke er anlagt
senest 6 måneder fra rapportens dato.

lægger påstand om erstatning,
er rekvirenten pligtig til at
overtage førelsen af en sådan
sag, såfremt AnalyTech fremsætter begæring herom.
5.11 AnalyTech er uden ansvar for, om de forventede
resultater opnås, hvis den
opgave, som AnalyTech påtager sig for rekvirenten, er en
opgave, der indebærer et
udviklingsarbejde.
5.12 AnalyTechs ydelser og
udtagelser
er
afgivet
på
grundlag af den viden og
teknik, der rådes over. Laboratoriet kan ikke gøres ansvarlig, hvis en senere teknisk
udvikling måtte vise, at laboratoriets viden og teknik var
mangelfuld eller urigtig.
6. Underentreprenører

5. Ansvar
5.1 AnalyTech er efter dansk
rets almindelige erstatningsregler ansvarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog
med de begrænsninger, som
følger af punkter i nærværende afsnit 5.

5.7 Er foruden AnalyTech én
eller flere andre ansvarlige
over for rekvirenten, hæfter
AnalyTech kun for så stor en
del af rekvirentens tab, som
svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af
AnalyTech, med de begrænsninger, der fremgår af punkt
5.5

AnalyTech er berettiget til helt
eller delvist at lade andre
udføre opgaver på AnalyTechs
vegne. En sådan anvendelse af
underentreprenører
ændrer
ikke ved de i nærværende
dokument beskrevne ansvarsforhold.
7. Betaling

5.2 AnalyTech er kun ansvarlig for rekvirentens direkte
skade med de begrænsninger,
som fremgår af punkt 5.5.
AnalyTech hæfter aldrig for
driftstab,
avancetab,
helbredsproblemer eller andre
indirekte skader.
5.3 AnalyTech er ikke ansvarlig for forsinkelse i forbindelse
med udførelse af opgaver for
rekvirenten. En angivet leveringstid inkluderer ikke den tid
der måtte medgå til eventuelle
ekstra målinger, som vores
kvalitetssikring kræver før det
endelige resultat kan frigives.
5.4
Afsluttes
AnalyTechs
arbejde ikke med en skriftlig
rapport eller levering af en
ydelse, eller består ydelsen af
en udtalelse, om hvilken det er
anført, at den hviler på en
skønsmæssig
bedømmelse
eller vurdering, er AnalyTech
uden ethvert ansvar, uanset at
det dokumenteres, at der
foreligger fejl eller forsømmelse fra AnalyTechs side.
5.5. AnalyTech har en erhvervsansvarsforsikring, som
dækker i Danmark inkl. Grønland & Færøerne. Dækningssummer pr. forsikringsår er kr.
10.000.000 for personskade

5.8 AnalyTech har intet ansvar
for skader, som indtræffer i
forbindelse med anvendelse af
en af AnalyTech afgivet rådgivning eller rapport, hvis
anvendelsen ligger uden for
rammerne af den til AnalyTech
stillede opgave eller det beskrevne formål.
5.9 Såfremt AnalyTech modtager prøver og/eller materiale, som i henhold til aftale skal
tilbageleveres, er AnalyTech
kun ansvarlig for tab eller
beskadigelse af det modtagne,
hvis rekvirenten kan dokumentere, at der er udvist fejl
eller forsømmelse fra AnalyTechs side. AnalyTechs ansvar
er begrænset til værdien af
den modtagne prøve eller det
modtagne
materiale.
Hvis
tilbagelevering af prøver og
materiale ikke er aftalt eller
forudsat, vil opbevaring ved
AnalyTech kun ske indtil 10
dage efter opgavens afslutning, medmindre andet specifikt aftales.
5.10 Såfremt AnalyTech af
tredjemand bliver gjort ansvarlig for person-, tings- eller
formueskade forvoldt af ydelser eller produkter, skal rekvirenten skadesløsholde AnalyTech. Hvis tredjemand under
en sag mod AnalyTech ned-

7.1
Rekvirentens
opgaver
udføres som regningsarbejde,
såfremt der ikke er truffet
anden aftale.
7.2 Fakturabeløb forfalder til
betaling netto 30 dage fra
fakturadato.
7.3 Er betalingen ikke indgået
beregnes
morarenter
fra
fakturadato.
7.4 Der kan ikke ske modregning i AnalyTechs tilgodehavende for udførte prøvninger.
8.0 Afgørelse af tvister
Enhver tvist, som måtte udspringe af denne aftale, og
som ikke kan løses i mindelighed, afgøres i overensstemmelse med dansk ret og indbringes for Det Danske Voldgiftsinstitut
(Copenhagen
Arbitration),
som
træffer
endelig og bindende afgørelse
i sagen.
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