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Købsordrevilkår og betingelser 
 
Aftalen omfatter (i) den relevante købsordre 
("Købsordren") og (ii) disse vilkår og betingelser 
(tilsammen "Aftalen"). Aftalen regulerer leveringen 
af Varer og/eller Tjenester til Dancutter A/S med 
virksomhedsnummer: 26672678 og registreret 
adresse på: Livøvej 1A, 8800 Viborg, Danmark 
(”Dancutter") fra den leverandør, der er angivet i 
Købsordren ("Leverandøren"). Aftalen træder i kraft 
på den dato, der er angivet i Købsordren 
("Ikrafttrædelsesdatoen"). 
  
1. DEFINITIONER 
Definitionerne i bilag 1 finder anvendelse på 
Aftalen. 
 
2. AFTALEGRUNDLAG 
2.1 Disse vilkår og betingelser gælder for 
Købsordren med udelukkelse af alle andre vilkår og 
betingelser, herunder vilkår og betingelser, som 
Leverandøren hævder at anvende i henhold til en 
bekræftelse eller ordrebekræftelse, et tilbud, en 
specifikation, en følgeseddel, en faktura eller et 
lignende dokument, eller som er underforstået i 
henhold til lov, handelsskik, praksis eller 
handelsmønstre. 
 
3. LEVERING AF VARER OG TJENESTEYDELSER 
3.1 Leverandøren er udpeget på et ikke-eksklusivt 
grundlag til at levere Varerne og/eller Tjenesterne til 
Dancutter.  
 
3.2 Leverandøren skal: (i) udføre Tjenesterne i 
overensstemmelse med enhver dato eller ethvert 
tidspunkt, der er angivet i den relevante købsordre; 
og/eller (ii) levere enhver Vare, som Dancutter har 
bestilt, til det relevante leveringssted på den 
Leveringsdato, der er angivet i den relevante 
købsordre. Tiden er afgørende. 
 
3.3 Ved levering af Varer og/eller Tjenester til 
Dancutter skal Leverandøren: (i) sikre, at 
Tjenesterne udføres og Varerne leveres på en 
måde, der minimerer enhver forstyrrelse af 
Dancutters drift og aktiviteter; (ii) samarbejde med  
 

 
 
 
 
 
 
 
Dancutter og overholde alle instruktioner i alle 
spørgsmål vedrørende Varerne og/eller 
Tjenesterne; (iii) ved fremmøde i Dancutters lokaler 
overholde alle sundheds-, sikkerheds- og 
sikringskrav; og (iv) sikre, at der ikke forvoldes skade 
på Dancutters eller tredjemands ejendom, udstyr 
eller aktiver. 
 
3.4 Leverandøren skal sikre, at alle Varer, som 
Dancutter har bestilt, er forsvarligt emballeret og 
leveres ubeskadiget til det relevante leveringssted, 
der er angivet i Købsordren. I tilfælde af 
beskadigelse af Varerne skal Leverandøren straks 
erstatte dem uden yderligere omkostninger for 
Dancutter. 
 
3.5 Leverandøren skal træffe alle rimelige 
foranstaltninger for at minimere virkningen af 
enhver forsinkelse af opfyldelsen af sine 
forpligtelser i henhold til dette afsnit 3 og 
Leverandøren skal underrette Dancutter, hvis 
Leverandøren bliver opmærksom på, at leveringen 
af Varer og/eller tjenesteydelser vil eller 
sandsynligvis vil blive forsinket af en eller anden 
grund, således at Leverandøren ikke vil kunne 
opfylde sine forpligtelser i henhold til dette afsnit 3.   
 
3.6 Hvis Varerne ikke leveres på Leveringsdatoen, 
kan Dancutter efter eget valg kræve eller fratrække 
et tilgodehavende for forsinket levering svarende til 
1 % af Varernes pris for hver dag mellem 
Leveringsdatoen og det tidspunkt, der ligger først, 
når de pågældende Varer leveres, eller når 
Dancutter opsiger Aftalen i overensstemmelse med 
punk 3.7. Betalingen af sådanne kreditter berører 
ikke Dancutters andre rettigheder eller retsmidler. 
  
3.7 Hvis Leverandøren ikke overholder sine 
forpligtelser i henhold til punkt 3.2 inden den dato, 
der ligger dage 14 efter Leveringsdatoen, kan 
Dancutter, uden at dette berører Dancutters andre 
rettigheder og retsmidler: (i) straks opsige 
Købsordren (helt eller delvist) uden yderligere 
ansvar ved skriftlig meddelelse til Leverandøren; (ii) 
kræve erstatning fra Leverandøren for eventuelle 
omkostninger, som Dancutter har afholdt for at 
skaffe erstatningsvarer fra en tredjepart; og (iii) 
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kræve erstatning for eventuelle andre 
omkostninger, tab eller udgifter, som Dancutter har 
afholdt, og som på nogen måde kan tilskrives 
Leverandørens manglende opfyldelse af sine 
forpligtelser i henhold til dette afsnit 3. 
 
3.8 Leverandøren må ikke levere Varerne i flere eller 
delvise forsendelser, medmindre Dancutter 
udtrykkeligt har givet Dancutter tilladelse hertil i 
Købsordren eller på anden måde skriftligt af 
Dancutter forud for leveringen af Varerne. 
Leverandøren er ansvarlig for alle omkostninger, 
som Dancutter påføres som følge af overtrædelse af 
dette punkt 3.8. 
 
3.9 Ejendomsretten og risikoen ved alle Varer, der 
leveres til Dancutter, overgår til Dancutter ved 
afslutningen af leveringen af sådanne Varer på det 
relevante leveringssted, der er angivet i Købsordren. 
Overdragelsen af ejendomsretten til Varerne 
berører ikke enhver ret til afvisning, som Dancutter 
har ret til i henhold til Aftalen eller på anden måde. 
 
4. ACCEPT 
4.1 Dancutter anses ikke for at have accepteret 
nogen Varer eller Tjenester, før Dancutter har haft 
rimelig tid til at inspicere og afprøve dem efter 
leveringen. 
 
4.2 Hvis nogen af Varerne og/eller Tjenesterne ikke 
opfylder kravene i Aftalen (herunder enhver 
relevant specifikation), kan Dancutter afvise disse 
Varer og/eller Tjenester, uden at dette berører 
andre rettigheder eller retsmidler, som Dancutter 
måtte have, og: (i) kræve, at Leverandøren erstatter 
de afviste Varer (eller udfører de afviste Tjenester 
på ny) for Leverandørens regning inden for fem (5) 
dage efter at være blevet anmodet herom; eller (ii) 
kræve, at Leverandøren tilbagebetaler ethvert 
beløb, som Dancutter allerede har betalt for de 
afviste Varer og/eller Tjenester. 
 
4.3 For at undgå enhver tvivl gælder Aftalen for alle 
reparerede eller erstattede Varer (eller genudførte 
Tjenester), der leveres af Leverandøren. 
 
5. GARANTIER 
5.1 Leverandøren garanterer, repræsenterer og 
forpligter sig til: (i) at have fuld kapacitet og 
myndighed til at indgå og opfylde Aftalen; (ii) at 
Aftalen er underskrevet af en behørigt bemyndiget 
repræsentant for den pågældende part; og (iii) at 

Aftalen, når den er behørigt underskrevet, vil 
udgøre juridiske, gyldige og bindende forpligtelser 
for den pågældende part. 
 
5.2 Leverandøren erklærer, garanterer og forpligter 
sig til, at alle Varer vil: (i) være fri for fejl i design, 
materiale, fremstilling eller udførelse; (ii) være i 
overensstemmelse med og fungere i 
overensstemmelse med den relevante specifikation; 
og (iii) ved levering til Dancutter overholde alle 
gældende love. 
 
5.3 Leverandøren erklærer, garanterer og forpligter 
sig til, at alle Tjenester vil blive udført: (i) med den 
dygtighed og omhu, der med rimelighed kan 
forventes af en tjenesteudbyder, som er førende 
inden for levering af tilsvarende Tjenester, (ii) i 
overensstemmelse med God branchepraksis og alle 
gældende love og (iii) ved hjælp af et tilstrækkeligt 
antal passende uddannede, kvalificerede og erfarne 
medarbejdere. 
 
5.4 Leverandøren erklærer og garanterer, at 
Leverandøren har opnået og forpligter sig til enhver 
tid at opretholde alle samtykker, licenser og 
tilladelser, som Leverandøren har brug for for at 
kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 
 
5.5 Uden at begrænse nogen af Leverandørens 
forpligtelser i henhold til Aftalen skal Leverandøren 
sikre, at Dancutter får gavn af alle garantier 
vedrørende Varerne, der gives af en 
tredjepartsproducent, licensgiver eller enhver 
anden person. 
 
5.6 Hvis Leverandøren overtræder nogen af de 
erklæringer, garantier og/eller forpligtelser, der er 
anført i dette afsnit 5, skal Leverandøren, uden at 
dette berører Dancutters andre rettigheder eller 
retsmidler, afhjælpe den pågældende overtrædelse 
(for egen regning) så hurtigt som muligt. 
 
6. GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 
6.1 De gebyrer, der skal betales i henhold til Aftalen 
("Gebyrer"), er angivet i Købsordren, og 
Leverandøren skal indsende fakturaer til Dancutter 
for Gebyrerne på de tidspunkter, der er angivet i 
Købsordren.  
 
6.2 Dancutter skal betale hver ubestridt faktura 
inden for 30 dage fra udgangen af den måned, hvor 
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Varerne og/eller Tjenesterne blev leveret til 
Dancutter.   
 
6.3 Hvis Dancutter med rimelighed bestrider et 
beløb, der skal betales til Leverandøren i henhold til 
Aftalen, kan Dancutter tilbageholde det omstridte 
beløb, indtil tvisten er løst. 
 
6.4 Hvis Dancutter undlader at betale et ubestridt 
beløb i henhold til Aftalen, kan Leverandøren 
opkræve renter på det forfaldne beløb med en årlig 
rente på 2 % over Bank of Englands til enhver tid 
gældende basisrente fra den dato, hvor beløbet 
forfaldt og indtil betaling sker, uanset om det sker 
før eller efter dom. Hvis der opstår en tvist i 
henhold til punkt 6.3 om, hvorvidt der skal betales 
et beløb til Leverandøren, skal dette punkt 6.4 ikke 
finde anvendelse på dette beløb, før tvisten er løst.   
 
6.5 Alle beløb, der skal betales til Leverandøren i 
henhold til Aftalen, er eksklusive moms (hvis 
relevant), som vil blive opkrævet i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser, der er gældende på det pågældende 
tidspunkt, og skal betales af Dancutter mod 
modtagelse af en gyldig momsfaktura fra 
Leverandøren.  
 
6.6 Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i 
Aftalen, vil forpligtelsen til at betale Gebyrerne 
(sammen med eventuel moms og eventuelle renter, 
der skal betales i henhold til punkt 6.4) udgøre 
Dancutters' samlede betalingsforpligtelse over for 
Leverandøren i henhold til Aftalen. Gebyrerne 
omfatter alle omkostninger og udgifter, som 
Leverandøren måtte pådrage sig ved opfyldelsen af 
sine forpligtelser i henhold til Aftalen (herunder, 
men ikke begrænset til, alle leverings-, forsikrings-, 
rejse-, indkvarterings-, tredjeparts, tarif- og 
forsendelsesomkostninger eller enhver told, 
transportomkostninger eller andre omkostninger og 
udgifter). 
 
7. FORTROLIGHED 
7.1 Hver part forpligter sig til ikke at videregive 
fortrolige oplysninger om den anden parts 
forretninger, anliggender, kunder, klienter eller 
leverandører til nogen person, undtagen i det 
omfang, det er tilladt i henhold til punkt 7.2. 
 
7.2 Hver part kan videregive den anden parts 
fortrolige oplysninger: (a) til sine ansatte, 

embedsmænd, repræsentanter, entreprenører, 
underleverandører eller rådgivere, som har brug for 
at kende sådanne oplysninger med henblik på at 
udøve partens rettigheder eller opfylde dens 
forpligtelser i henhold til Aftalen (en "Modtager"). 
Hver part skal sikre, at dens Modtagere overholder 
dette afsnit 7; og (b) som krævet i henhold til loven, 
en kompetent domstol eller en statslig eller 
regulerende myndighed. 
 
7.3 Ingen af parterne må anvende den anden parts 
fortrolige oplysninger til andre formål end til at 
udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i 
henhold til eller i forbindelse med Aftalen. 
 
8. IMMATERIALRET 
8.1 Med hensyn til Varerne og alle Varer, der 
overdrages som en del af Tjenesterne i henhold til 
Aftalen, garanterer Leverandøren, at Leverandøren 
har fuld, klar og ubesværet ejendomsret til alle 
sådanne Varer, og at Leverandøren på datoen for 
levering af sådanne Varer til Dancutter vil have fuld 
og ubegrænset ret til at sælge og overføre sådanne 
Varer til Dancutter. 
 
8.2 Leverandøren overdrager uigenkaldeligt (i form 
af både nuværende og fremtidige rettigheder) til 
Dancutter, med fuld ejendomsretlig garanti og fri 
for alle tredjemands rettigheder, de 
Immaterialrettigheder og alle andre rettigheder til 
alle leverancer, der leveres til Dancutter som en del 
af Tjenesterne (og ethvert andet output af 
Tjenesterne) i hvert enkelt tilfælde med virkning fra 
deres oprettelse. 
 
8.3 Leverandøren skal holde Dancutter skadesløs og 
holde Dancutter skadesløs for alle Tab, som 
Dancutter pådrager sig eller lider som følge af krav 
om, at Dancutters brug af Varerne og/eller 
Tjenesterne (herunder leverancer eller output) 
krænker en tredjeparts rettigheder.  
 
8.4 Enhver brug af Dancutters navn og/eller logo er 
betinget af Dancutters forudgående skriftlige 
samtykke. 
 
9. OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING OG 
POLITIKKER  
9.1 Leverandøren skal føre fuldstændige og 
nøjagtige optegnelser vedrørende Aftalen og 
overholde (og sikre, at dets personale overholder): 
(i) alle gældende love vedrørende opfyldelsen af 
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Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen, 
herunder alle gældende skattelove, Anti-
korruptionslovgivning, love om bekæmpelse af 
slaveri og love om bekæmpelse af bestikkelse, og (ii) 
Halma Code of Conduct eller andre politikker, som 
Dancutter til enhver tid stiller til rådighed. 
 
9.2 Brud på punkt 9.1 anses for at være et 
væsentligt brud på Aftalen og kan ikke afhjælpes. 
 
9.3 I det omfang Leverandøren behandler 
personoplysninger vedrørende Dancutter (eller dets 
personale, kunder eller andre tredjeparter), skal 
Leverandøren indgå (og overholde) Dancutters' 
påkrævede databehandleraftale (og skal til enhver 
tid overholde sine forpligtelser i henhold til den 
gældende Databeskyttelseslovgivning). 
 
10. ANSVAR 
10.1 Intet i Aftalen udelukker eller begrænser en af 
parternes ansvar for svig, død eller personskade 
som følge af deres uagtsomhed eller ethvert andet 
ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ved 
lov. 
 
10.2 Intet i Aftalen udelukker eller begrænser 
Leverandørens ansvar: (i) i forbindelse med enhver 
overtrædelse af afsnit 7 (fortrolighed), (ii) enhver 
databehandleraftale, som parterne har indgået i 
henhold til punkt 9.3; eller (iii) i henhold til enhver 
erstatning, som Leverandøren har givet i henhold til 
Aftalen. 
 
10.3 Med forbehold for punkt 10.1 og med 
undtagelse af ethvert ansvar i henhold til punkt 10.2 
vil Leverandørens samlede ansvar i forbindelse med 
Tab, som Dancutter måtte lide i henhold til eller i 
forbindelse med Aftalen, herunder ansvar for 
kontraktbrud, vildledning (uanset om det er en 
skadevoldende eller lovbestemt handling), tort 
(herunder uagtsomhed) og overtrædelse af 
lovbestemte pligter, ikke overstige det højeste af 
følgende beløb: (i) et beløb svarende til £250,000 
eller (ii) 200 % af de samlede Gebyrer, der er anført i 
den relevante Købsordre.  
 
10.4 Med forbehold for punkt 10.1 vil Dancutters 
samlede erstatningsansvar for Tab, som 
Leverandøren måtte lide i henhold til eller i 
forbindelse med Aftalen, herunder ansvar for 
kontraktbrud, vildledning (uanset om der er tale om 
skadevoldende eller lovbestemt), tort (herunder 

uagtsomhed) og overtrædelse af lovbestemt pligt, 
ikke overstige de samlede Gebyrer, der er anført i 
den relevante Købsordre.  
 
10.5 Med forbehold for punkt 10.1 og 10.2 er ingen 
af parterne ansvarlig over for den anden part for: (i) 
tab af fortjeneste, indtægter, forretningsmuligheder 
eller tab af goodwill eller (ii) indirekte tab, skader 
eller følgeskader, der opstår i henhold til eller i 
forbindelse med Aftalen, selv om den første part var 
klar over muligheden for, at den anden part kunne 
lide sådanne tab eller skader. 
 
11. FORSIKRING 
11.1 I Aftalens løbetid og i en periode på 2 år 
derefter skal Leverandøren hos et anerkendt 
forsikringsselskab opretholde en 
erhvervsansvarsforsikring, en 
produktansvarsforsikring og en offentlig 
ansvarsforsikring til dækning af de forpligtelser, der 
måtte opstå i henhold til eller i forbindelse med 
Aftalen, og skal på Dancutters anmodning 
fremlægge både forsikringsbeviset med oplysninger 
om dækningen og kvitteringen for det indeværende 
års præmie for hver forsikring.  
 
12. VARIGHED OG OPHØR 
12.1 Aftalen træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen 
og vil, medmindre den opsiges i overensstemmelse 
med dens vilkår, fortsætte med at være i kraft i den 
periode, der er angivet i Købsordren. 
 
12.2 Hver af parterne kan opsige Aftalen med 
øjeblikkelig virkning ved skriftlig meddelelse: (i) hvis 
den anden part begår en væsentlig overtrædelse af 
Aftalen og en sådan overtrædelse ikke kan 
afhjælpes eller, hvis en sådan overtrædelse kan 
afhjælpes, hvis den anden part ikke afhjælper 
overtrædelsen inden for en frist på 30 dage efter 
skriftlig meddelelse herom, eller (ii) hvis der 
indtræffer en insolvensbegivenhed i forhold til den 
anden part. 
 
12.3 Dancutter kan til enhver tid opsige Aftalen af 
bekvemmelighedshensyn uden ansvar over for 
Leverandøren ved at give Leverandøren skriftlig 
meddelelse herom mindst 30 dage i forvejen. 
 
12.4 Ved Aftalens udløb eller opsigelse (uanset 
årsagen) (i) har Dancutter (uden at det berører 
Dancutters andre rettigheder og retsmidler) ret til 
en forholdsmæssig tilbagebetaling af eventuelle 
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forudbetalte Gebyrer i forbindelse med de opsagte 
aspekter af Aftalen (en sådan tilbagebetaling skal 
afspejle perioden mellem datoen for Aftalens udløb 
eller opsigelse og slutningen af den periode, som en 
sådan forudbetaling vedrører); (ii) Leverandøren 
skal straks og sikkert destruere og/eller returnere 
(efter anmodning fra Dancutter) alle Dancutter-data 
og fortrolige oplysninger; og (iii) alle klausuler, som 
udtrykkeligt eller implicit skal overleve opsigelse 
eller udløb, skal overleve og fortsætte. 
 
13. GENERELT 
13.1 Aftalen er den samlede aftale mellem parterne 
og erstatter alle tidligere udkast, aftaler, 
arrangementer og forståelser mellem dem, uanset 
om de er skriftlige eller mundtlige, vedrørende dette 
emne.  
 
13.2 Ingen af parterne er ansvarlige for forsinkelser 
eller manglende opfyldelse af deres forpligtelser i 
henhold til Aftalen som følge af årsager, som de 
ikke med rimelighed kan kontrollere, forudsat at de 
hurtigst muligt underretter den anden part om 
begivenheden og træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at genoptage opfyldelsen af 
deres forpligtelser så hurtigt som muligt og for at 
afbøde virkningerne af den uforudsete begivenhed. 
Hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse 
fortsætter i 14 dage, kan Dancutter opsige Aftalen 
med 10 dages skriftligt varsel til Leverandøren. 
 
13.3 Når en bestemmelse i Aftalen henviser til, at en 
part skal underrette eller på anden måde give 
meddelelse til den anden part (den tilknyttede 
meddelelse er en "Meddelelse"), skal enhver sådan 
Meddelelse være skriftlig, korrekt adresseret til den 
angivne modtager på adressen i Købsordren og 
enten afleveres personligt, sendes med anbefalet 
brev eller sendes via e-mail.  
 
13.4 Enhver Meddelelse, der er i overensstemmelse 
med punkt 13.3 vil anses for at være modtaget af 
modtageren (i) hvis den er leveret personligt, på 
leveringsdagen, hvis den er leveret inden kl. 17.30 
på en hverdag og ellers kl. 9.30 på den næste 
hverdag; (ii) hvis den er sendt med anbefalet 
forsendelse, to hverdage efter afsendelsen; eller (iii) 
hvis den er sendt pr. e-mail, på tidspunktet og 
datoen for afsendelsen, hvis den er modtaget 
senest kl. 17.30 på en hverdag og ellers kl. 9.30 på 
den næste hverdag. 

13.5 En person, der ikke er part i Aftalen, har ikke 
ret til at håndhæve eller nyde godt af nogen af 
vilkårene i Aftalen i henhold til Rights of Third 
Parties Act 1999. 
 
13.6 Leverandøren må ikke overdrage, indgå 
underleverandørkontrakter eller på anden måde 
overføre eller afhænde nogen af sine rettigheder 
eller forpligtelser i henhold til Aftalen uden 
forudgående skriftligt samtykke fra Dancutter.  
 
13.7 Hvis en bestemmelse eller en del af en 
bestemmelse i Aftalen af en domstol eller 
myndighed med kompetent jurisdiktion anses for at 
være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, 
anses den pågældende bestemmelse eller 
delbestemmelse for ikke at udgøre en del af Aftalen, 
og lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af 
resten af bestemmelserne i Aftalen påvirkes ikke, 
medmindre andet er påkrævet af lovgivningen.  
 
13.8 Manglende eller forsinket udøvelse af en 
rettighed, beføjelse eller et retsmiddel i henhold til 
Aftalen eller lovgivningen udgør ikke et afkald på 
den pågældende rettighed, beføjelse eller 
retsmiddel.  
 
13.9 Ingen ændring af Aftalen har virkning, 
medmindre den er skriftlig og underskrevet af eller 
på vegne af hver af parterne eller af deres behørigt 
bemyndigede repræsentanter. 
 
13.10 Intet i aftalen har til formål eller skal anses for 
at etablere et partnerskab eller joint venture 
mellem parterne, gøre en part til agent for en anden 
part eller bemyndige en part til at indgå forpligtelser 
for eller på vegne af den anden part. 
 
13.11 Hver part skal (for egen regning) omgående 
udføre og aflevere alle sådanne dokumenter og 
gøre alt og/eller sørge for, at alle dokumenter 
udføres og afleveres og alle sådanne handlinger 
udføres, som er nødvendige for at give Aftalen 
virkning, samt de transaktioner, der er omfattet af 
Aftalen. 
 
13.12 Aftalen og enhver tvist eller ethvert krav, der 
udspringer af eller i forbindelse med den eller dens 
genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige 
tvister eller krav), er underlagt engelsk lov og skal 
fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov, og 
parterne accepterer uigenkaldeligt, at domstolene i 
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England og Wales har enekompetence til at afgøre 
enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af 
eller i forbindelse med Aftalen eller dens genstand 
eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister 
eller krav).   
  
Bilag 1 - Definitioner og fortolkning 
  
1. FORTOLKNING 
1.1 I Aftalen defineres følgende: (a) en person 
omfatter fysiske personer, selskaber eller organer 
uden juridisk status (uanset om de har særskilt 
juridisk status eller ej); (b) et selskab omfatter alle 
selskaber, virksomheder eller andre juridiske 
organer og partnerskaber (uanset om det er et 
kommanditselskab eller andet), uanset hvor og 
hvordan de er stiftet eller etableret; (c) ental 
omfatter også flertal og omvendt (medmindre 
sammenhængen kræver andet), og d) en lov eller 
lovbestemmelse er en henvisning til den lov eller 
lovbestemmelse, som den er gældende på det 
pågældende tidspunkt, under hensyntagen til 
eventuelle ændringer, udvidelser eller 
genindførelser, og omfatter enhver underordnet 
lovgivning, der er udarbejdet i henhold til den. 
Enhver forpligtelse i Aftalen for en person til ikke at 
gøre noget omfatter en forpligtelse til ikke at 
acceptere eller tillade, at den pågældende handling 
udføres. Enhver sætning, der indledes med 
udtrykkene "herunder", "navnlig" eller lignende 
udtryk, har udelukkende illustrative formål og 
begrænser ikke betydningen af de ord, der går 
forud for disse udtryk. 
 
1.2 Hvis der er uoverensstemmelse mellem de 
dokumenter, der udgør Aftalen, har dokumenterne 
forrang i følgende rækkefølge: (i) Købsordren, (ii) 
disse standardbetingelser og -vilkår, herunder 
eventuelle bilag, der er knyttet hertil, og (iii) ethvert 
andet tillæg. 
 
2. DEFINITIONER 
Anti-korruptionslovgivning betyder alle gældende 
love, kodekser og sanktioner vedrørende 
forebyggelse, forbud eller forbud mod bestikkelse, 
hvidvaskning af penge eller lignende og ulovlige 
aktiviteter i enhver jurisdiktion, der er relevant for 
opfyldelsen af Aftalen (herunder den britiske 
Bribery Act 2010). 
Anti-slaverilovgivning betyder alle gældende love, 
kodekser og sanktioner vedrørende forebyggelse 
og/eller forbud mod slaveri (herunder alle former 

for moderne slaveri, menneskehandel, 
tvangsarbejde, børnearbejde, ufrivillig trældom og 
gældsslaveri) i enhver jurisdiktion, der er relevant 
for opfyldelsen af Aftalen (herunder den britiske 
Modern Slavery Act 2015). 
Arbejdsdag betyder en anden dag end lørdag, 
søndag eller en helligdag i England. 
Begyndelsesdato er den dato, hvor Aftalen træder i 
kraft som angivet i Købsordren.  
Databeskyttelseslovgivning betyder enhver 
gældende lov, erklæring, dekret, direktiv, 
lovbekendtgørelse, bekendtgørelse, forordning eller 
regel (som ændret, konsolideret eller genindført fra 
tid til anden), som vedrører beskyttelse af fysiske 
personer med hensyn til behandling af Dancutter-
data, som en part er underlagt, herunder, i det 
omfang det er relevant: EU GDPR, herunder enhver 
tilsvarende national lov eller forordning, der 
implementerer EU GDPR; UK Data Protection Act 
2018; UK GDPR og den nationale lovgivning, der 
implementerer direktivet om beskyttelse af 
privatlivets fred og elektronisk kommunikation 
(2002/58/EF). 
Leveringsdato betyder den dato for levering af 
Varerne som angivet i Købsordren. 
EU GDPR betyder Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679. 
Gebyrer betyder de gebyrer, som Dancutter skal 
betale til Leverandøren i henhold til Aftalen, som 
anført i Købsordren. 
Varer: de Varer (hvis nogen), der skal leveres af 
Leverandøren, som er anført i Købsordren. 
Ved God branchepraksis forstås opfyldelse af 
Leverandørens forpligtelser og ansvar i henhold til 
Aftalen i god tro og ved anvendelse af den grad af 
dygtighed, omhu, forsigtighed og fremsynethed, der 
kan forventes af en dygtig, professionel og erfaren 
leverandør af Varer og/eller Tjenester svarende til 
leveringen af Varerne og/eller Tjenesterne. 
Ved "Halma Code of Conduct" forstås 
retningslinjerne og politikkerne som ændret fra tid 
til anden, der findes på: 
https://www.halma.com/sustainability/code-of-
conduct   
Ved Immaterialrettigheder forstås patenter 
(herunder rettigheder i og/eller til opfindelser); 
varemærker, servicemærker, handelsnavne og 
firmanavne (i hvert enkelt tilfælde herunder 
rettigheder til goodwill i forbindelse hermed); 
designrettigheder; rettigheder til 
internetdomænenavne og websideadresser; 
ophavsret (herunder fremtidig ophavsret) og 

https://www.halma.com/sustainability/code-of-conduct
https://www.halma.com/sustainability/code-of-conduct
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beslægtede rettigheder; databaserettigheder; 
rettigheder til fortrolige oplysninger (herunder 
knowhow og forretningshemmeligheder) og alle 
andre intellektuelle ejendomsrettigheder (herunder 
alle andre rettigheder af lignende art eller med 
tilsvarende virkning som nogen af de ovennævnte, 
der i øjeblikket eksisterer i verden), herunder alle 
genudgivelser, videreførelser, fornyelser, afledte 
rettigheder og forlængelser af rettigheder til nogen 
af de ovennævnte rettigheder, der i hvert enkelt 
tilfælde til enhver tid eksisterer i enhver del af 
verden (uanset om de er registrerede eller ikke-
registrerede). 
Ved Insolvensbegivenhed forstås, når en part 
ophører eller truer med at ophøre med at drive 
virksomhed (helt eller delvist), bliver insolvent, ikke 
er i stand til at betale sin gæld, når den forfalder, får 
udpeget en kurator, administrativ kurator eller 
administrator for hele eller en del af sine aktiver 
eller sin virksomhed, indgår en akkord eller en 
ordning med sine kreditorer eller bliver genstand 
for en ordre eller beslutning om opløsning eller 
likvidation (bortset fra med henblik på en solvent 
fusion eller rekonstruktion). 
Ved Tab forstås tab, skade, bøder, ansvar, gebyr, 
afgift, udgift eller omkostninger (herunder alle 
juridiske og andre professionelle omkostninger på 
et fuldt erstatningsgrundlag) af enhver art eller 
type. 
Tjenester betyder de Tjenester (hvis nogen), der 
skal leveres af Leverandøren, som anført i 
Købsordren.  
UK GDPR betyder EU GDPR som den udgør en del 
af lovgivningen i England og Wales, Skotland og 
Nordirland i henhold til afsnit 3 i European Union 
(Withdrawal) Act 2018 og som ændret ved Data 
Protection, Privacy and Electronic Communications 
(Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019 og 
2020 henholdsvis og enhver lovgivning, der er 
gældende i Det Forenede Kongerige fra tid til anden, 
som efterfølgende ændrer eller erstatter UK GDPR. 
  
 
 


