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Generelt 
Enhver leverance fra DALPIN®, Dansk Legepladsinspektion ApS (herefter DALPIN®) finder sted på grundlag af generelle vilkår og er 
gældende mellem parterne – medmindre andet er aftalt.  
 
Ordrebekræftelse og levering 
Ved ordreafgivelse vil der blive fremsendt skriftlig ordrebekræftelse ca. 1 uge fra ordremodtagelse. Hvis ikke der skriftligt er gjort 
indsigelse senest 7 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen, hæfter køber for den samlede ordre.  
 
Ved salg af produkter uden montering sker levering til købers adresse eller det aftalte afleveringssted.  
Ved salg af produkter med montering sker levering, når montering er færdiggjort på kundens adresse eller det aftalte afleverings-
sted og færdigmeldt over for køber.  
Ved større forsendelser skal kunden selv kunne modtage forsendelsen med truck, ellers vil der ske ekstra fakturering for om- og 
aflæsning m.m.  
 
En overskridelse af leveringstiden med op til 14 dage skal i enhver henseende anses som rettidig levering, hvorved køber ikke af 
den grund kan udøve nogen beføjelser over for DALPIN®. 
  
Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes manglende byggetilladelse, arbejdskonflikter, brand, krig, oversvømmelse, stærk frost 
og lignende, større maskinskader, indførsels-forbud, vareknaphed, indskrænkning hos DALPIN®s leverandører, ansatte, fuldmæg-
tige eller enhver anden omstændighed af force majeure-lignende karakter, er DALPIN® berettiget til at udskyde eller annullere leve-
ringen. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. DAL-
PIN® påtager sig ikke noget ansvar eller erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket eller annulleret le-
vering.  
Køber er berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 3 mdr.  
 
Tillæg 
Miljø- og affaldstillæg påføres alle ordrer til brug for bortskaffelse af affald, miljøpåvirkning fra biler mv. 
Ekspeditionsgebyr påføres alle ordrer med et nettobeløb under kr. 500,- 
Hvis leveringsdato ændres af kunden mindre end 1 uge før levering, betales kr.500,- i administrationsgebyr. 
Fragt af produkter påføres alle ordrer. 
 
Kvalitet & sikkerhed  
Alle produkter der forhandles opfylder kravene fra den europæiske standard EN1176 legepladser, EN15312 Multisport, EN14974 
Skater, EN16630 Outdoor Fitness og EN16899 Parkour.  
 
Købers undersøgelsespligt og reklamation  
Det påhviler køber, straks ved leveringen, at foretage en undersøgelse af DALPIN®s produkter. Hvis DALPIN® har påtaget sig at op-
stille og montere produkterne, skal køber straks efter DALPIN® har færdigmeldt monteringen overfor køber, undersøge produk-
terne fra DALPIN®.  
 
Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give DALPIN® skriftlig besked 
herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som beskrevet, kan køber ikke senere gøre manglen gæl-
dende.  
 
Har køber ikke inden 24 mdr. efter levering påberåbt sig manglen over for DALPIN®, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.  
 
Misligholdelse  
Ved købers misligholdelse er DALPIN® berettiget til at standse yderligere leveringsforanstaltninger og indstille evt. arbejde og 
kræve erstatning efter købeloven og almindelige kontraktretlige regler.  
 
Betaling  
14 dage netto med mindre andet er aftalt. Herefter tillægges morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr.100.  
Faktura Ab fabrik på ordrer uden installation. 
 
Forbehold  
Ved brug af maskiner er evt. genopretning af området og evt. bortkørsel af jord ikke inkluderet. Nødvendige køreveje (køreplader) 
til bygge-/legeplads er ikke indeholdt i tilbuddet  
Ekstraarbejde faktureres efter gældende timesats til arbejdsløn og leje af maskiner samt udgifter i øvrigt. 
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