
SALGSVILKÅR PÅ PROJEKT 
Punkt 1: Forudsætninger
1.1. 

1.2. 

1.3. 

Når kunden sender teknisk dokumentation, såsom tegninger, data, projektbeskrivelser, osv. udgår Walraven fra at de 
modtagne oplysninger er korrekte og aktuelle, og baserer løsningen på den fremsendte information.
Hvis løsningen ikke godkendes af kunden, forbeholder Walraven sig retten til at fakturere kunden for alle omkostninger 
relaterede til udarbejdelse af løsningen.
Det er kundens ansvar at informere Walraven om øvrig og relevant information, såsom ændringer og tillæg. Information 
fremsendt med ændringer er underlagt de samme betingelser og vilkår som den øvrige tekniske dokumentation.

Punkt 2: Materialer
2.1. Alle produkter sælges i nærmeste hele forpakning. Materialelister udfærdiget af Walraven kan indeholde antal der ikke

harmonerer med en hel forpakning, for at visualisere projektets værdi.
2.1 a. Ved produkter der bestilles til et projekt, forbeholder Walraven sig retten til at runde op til nærmeste hele forpakning.
2.2. Overskydende materiale der måtte opstå som følge af afskårrede skinner, gevindstænger mm. faktureres altid til kunden.

Punkt 3: Leveringsbetingelser
3.1. 

3.2. 

3.3. 

Leveringstid(er) vedr. projektordrer skal altid aftales skriftligt mellem kunden og leverandøren, inden der bliver afgivet en ordre 
fra kunden.
Afvigelser fra det af Walraven anbefalede bestillingsmønster iht. stk 2.1, medfører som udgangspunkt ændringer i 
leveringstiden, hvorfor de aftalte leveringstider på det pågældende projekt ikke længere er gældende.
Ændringer i et projekt der medfører andre materialer end de angivne i materialelisten, medfører som udgangspunkt ændringer i 
leveringstiden, hvorfor de aftalte leveringstider på det pågældende projekt ikke længere er gældende.

Punkt 4: Retur
4.1. Produkter som leveres med ændringer ift. det originale design efter kundens ønske, kan ikke 

returneres.
4.2. Returer skal være i salgbar stand, og i komplette, originale forpakninger.
4.3. Returer skal altid aftales med Walraven inden det returneres.

For øvrige salgs- og handelsvilkår henviser vi til "General delivery and payment conditions"

https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/General-Walraven-BV-Delivery-terms-and-conditions-EN.pdf
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