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1.indledning 

”Tapperiet ”, ”vi” eller ”vores” betyder Tapperiet ApS. ”I” eller ”jer” betyder den, som vi leverer varer og tjeneste-

ydelser til (”Varer”), og ”os” er Tapperiet og jer. Tapperiet er registreret som selskab i Danmark med CVR-nummer 
32648525, og vi er beliggende Elektronvej 10, 2670 Greve, Danmark. 

I har kontaktet os for at afgive en ordre, eller vi har afgivet et tilbud (”Tilbud”) og/eller sendt en ordrebekræftelse på 

vores aftale om levering af Varer (”Ordrebekræftelse”) til jer. Disse leveringsbetingelser (”Betingelser”) er gældende 
for og regulerer hele vores samhandel såvel Tilbud som Ordrebekræftelse, dog undtaget de tilfælde hvor særlige 

forhold er specifikt fraveget i en anden skriftlig aftale mellem os. Tilbud og Ordrebekræftelse omfatter: 

 en definition af Varerne, herunder evt. forpligtelse til at afgive minimumsordrer samt andre tidsmæssige forplig-

telser, 

 den aftalte pris, inklusiv leveringsomkostninger, og 

 leveringsoplysninger. 

Når I har modtaget disse betingelser, beder vi jer bekræfte, at I accepterer dem. Svarer I ikke på det, vil vi betragte 
jeres leverance af råvarer til os som en accept af Betingelserne.  

Ordrebekræftelsen og Betingelserne udgør den samlede aftale (samlet ”Aftalen”) og erstatter enhver tidligere aftale, 

som vi måtte have med jer. Aftalen kan ikke gyldigt ændres, medmindre ændringerne er skriftligt aftalt og enten 
underskrives eller på anden vis tiltrædes af personer som kan repræsentere henholdsvis Tapperiet og jer. Medmindre 

vi udtrykkeligt og skriftligt aftaler andet, er disse Betingelser gældende for enhver aftale mellem os, således at even-

tuelle betingelser fremsat i andre tilbud, kataloger, prislister, bestillinger, Ordrebekræftelsen eller ethvert andet do-
kument (såsom men ikke begrænset til indkøbsbetingelser, som medsendes fra jeres side ved bestilling, og som I 

anfører finder anvendelse ved indkøbsordre) skal findes ikke at have gyldighed for køb, I gør hos os. 

1. Annullering og ændringer 

Enhver afgivet ordre kan ikke ændres uanset, at levering endnu ikke har fundet sted. Det skyldes, at vi er nødsaget 
til at planlægge vores produktionslinjer i god tid. Ønsker I derfor at lave en ændring i en ordre eller annullere en 

ordre, kan I af Tapperiet blive pålagt at betale et rimeligt afbestillingsgebyr, som omfatter betaling for hele eller dele 

af jeres ordre. Hvis I kontakter os for at foretage ændringer i jeres ordre, og der er enighed herom, accepterer vi at 
levere i overensstemmelse med de aftalte ændringer, og Betingelserne gælder også for den ændrede ordre.  

Efter indgåelsen af Aftalen har vi ret til at ændre den aftalte pris til brug for dækning af udgifter til råvarer, andre 

ingredienser, emballagematerialer og arbejdskraft eller andre omkostninger, som vi har påtaget os for at opfylde 

ordren, herunder ændringer i fragtomkostninger. Sådanne priser kan varierer, og priser angivet i Ordrebekræftelsen 
er alene anslåede priser. Vi er også berettigede til at foretage udskiftning af emballage og delprodukter med egnede, 

alternative materialer, uden at I orienteres om det eller anmodes om at godkende dette, medmindre udskiftning resul-

terer i en forsinkelse af leveringstidspunktet eller en væsentlig ændring af Varerne. Er der tale om en forsinkelse, 
giver vi jer besked om længden af den forventede forsinkelse forud for vores opfyldelse af Aftalen. Hvis vi ikke er i 

stand til at opfylde ordren inden for rimelig tid på grund af utilgængelighed af råvarer, bulk, emballage eller andre 

materialer – uden for vores rimelige kontrol - kan vi helt eller delvist annullere ordren, uden at vores annullering af 
ordren skaber nogen forpligtelser for os overfor jer. 

2. Pris 

Medmindre andet er specifikt angivet, skal I i tillæg til den aftalte pris, inklusiv leveringsomkostninger, betale:  

 moms (og tilsvarende afgifter), import- og eksportafgifter samt enhver anden skat, afgift eller gebyr af nogen art, 

som er gældende på noget som helst tidspunkt fra ordreafgivelse til betaling er gennemført, og som opkræves eller 
pålægges ordren i et land eller område (enten direkte eller indirekte) i forbindelse med salget, leverancen, leve-

ringen eller anvendelsen af Varerne,  

 udgifter til emballage og forsikring, nødvendige tilladelser, og  

 udgifter til råvarer, bulk, andre ingredienser, illustrationer og layouts, tryk, designarbejde, klichéer, trykplader og 

udgifter til nødvendige værktøjer og forme. 

3. Betaling 

Vi fakturerer jer, når Varerne er blevet pakket og er stillet klar til levering. Fakturaen skal betales indenfor 14 dage, 

og I kan ikke foretage modregning eller gøre modkrav gældende. Såfremt I mener at have et krav mod Tapperiet, 
skal I straks underrette Tapperiet herom, og I er forpligtet til at gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre en mindelig 

løsning af tvisten. 

Vi er ikke forpligtet til at levere Varer til jer, så længe der udestår betaling for en ordre under denne Aftale eller 

enhver anden aftale mellem os. I tilfælde af forsinket betaling kan vi opkræve renter fra jer fra forfaldsdatoen. Renten 
udgør Nationalbankens til enhver tid gældende diskonto + 8 %, som beregnes fra forfaldsdagen, indtil betaling har 

fundet sted. I tillæg hertil kan vi opkræve rimelige omkostninger, som vi har pådraget os i forbindelse med jeres 

forsinkede betaling, jf. rentelovens §§ 9a og 9b. Tapperiet kan modregne ethvert beløb, som I skylder Tapperiet, i 
ethvert beløb som vi skylder jer. Skal vi indkøbe råvarer eller andre ingredienser til brug for produktion, vil vi anmode 

jer om at forudbetale for de indkøbte råvarer, ligesom vi generelt kan anmode nye kunder om at lave en forudbetaling 

af den aftalte pris for Varerne. 

4. Varer og ydelser 

Tapperiet leverer ydelser i form af kogning, fremstilling, produktion, tapning, pakning og lignende beslægtede ydel-

ser, der som oftest ender med et salgsklart produkt, en Vare. Den Ordrebekræftelse, som Tapperiet sender til jer, vil 

indeholde en beskrivelse af den Vare, som I har bestilt. Tapperiet er ansvarlig for at udføre egenkontrol på egne lagre, 
således at Tapperiets forhold lever op til fødevaremyndighedernes regelsæt for opbevaring, produktion, tapning og 

pakning af fødevarer. Tapperiet vil til enhver tid sikre den bedst mulige hygiejne. Tapperiet er ikke ISO certificeret 

og har ej heller andre særlige tilladelser. Ønsker I særlige forhold ved omgang med jeres bulk eller Varer, skal dette 
oplyses på tidspunktet for afgivelsen af ordren, og vi vil bekræfte i Ordrebekræftelsen. Sådanne særlige forhold kan 

være hallal, kosher eller lignende religiøse ordninger eller eksempelvis fødevaremæssige mærkninger, som Ø-mær-

ket. Omkostninger ved opnåelse af certificeringer og andre ordninger skal til enhver tid betales af kunden selv. Tap-

periet indestår alene for at overholde dansk lovgivning, og det er jeres ansvar at sikre, at vores forhold lever op til de 
mærkningsordninger, som benyttes af jer.  Ved levering til Tapperiet af bulk, råvarer eller andre ingredienser skal 

afleveres datablad til Tapperiet, som oplyser om indhold, opbevaringsforhold, osv. Tapperiets udgangspunkt er, at 

alle varer opbevares på tørlager medmindre andet er oplyst i databladet fra jer og bekræftet i Ordrebekræftelsen. 
Tapperiet kan ikke gøres ansvarlig for forkert opbevaring, hvis særlige krav ikke er oplyst. Tapperiet foretager ikke 

test af leverede råvarer, andre ingredienser eller bulk, og det er således jer selv, der har ansvaret for, at leverede 

produkter lever op til jeres almindelige kvalitetskrav. Gør Tapperiet jer opmærksomme på, at en råvare eller et pro-
dukt ikke forekommer i kvalitetsmæssig korrekt stand, er dette ikke en udtryk for en kvalitetskontrol men sund for-

nuft, og det er op til jer at udskifte bulken, råvaren eller andre ingredienser. Sker dette ikke, vil Tapperiet producere 

Varen, og krav fra jer i anledning af, at der var Mangler ved Varen kan ikke rettes mod Tapperiet. Ved oplysning om 

holdbarhedsdato på Varer trykker vi den dato, som I har bedt os trykke. Ved råvarer og andre ingredienser, som vi 
har forarbejdet, udregner vi på baggrund af de oplysninger, som I har sendt til os, en holdbarhedsdato. Er I ikke enige 

i denne dato, skal I straks oplyse os om det, og vi vil ændre datoen, til det af jer ønskede. Som kunde har I det fulde 

ansvar for Varernes friskhed og kvalitet, og Tapperiet kan ikke ifalde ansvar for eller lide tab som følge af, at en Vare 
ikke lever op jeres kvalitetskrav. Ligeledes trykkes produktnavn, stregkode og andre oplysninger i henhold til jeres 

instruks.  

Tapperiet indkøber efter ordre emballagematerialer til brug for pakning og tapning af produkter, ligesom Tapperiet 
kan bestille tryk og etiketter. Ansvaret for sådanne materialer påhviler kunden, jf. Betingelsernes afsnit 8. Tapperiet 

arbejder med et lagerprincip om en maksimal opbevaringstid på seks måneder for både emballager, råvarer, bulk og 

andre ingredienser. Aftager I ikke emballage, råvarer, andre ingredienser, Varer eller andre delelementer indkøbt til 

jer indenfor seks måneder, vil vi afregne jer prisen herfor og levere Varerne til jer.  
Modtager vi bulk fra jer til en enkelt produktion, tilbageleverer vi den overskydende bulk til jer. Det skal forventes, 

at der ved alle produktioner, pakninger og tapninger er et svind på ca. 5 % af råvarer eller bulk, idet tapning og 

pakning altid skal indkøres for at sikre det bedste resultat. Ved mindre produktioner kan svindet afvige og udgøre en 
større del af den leverede bulk. Tapperiet skal ikke godtgøre jer for sådant et svind. 

5. Garanti, mangler og erstatning 

Da alle Varer leveres på bestilling og efter instruks og ordre, er det jeres ansvar, at Varerne på leveringstidspunktet 

ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder i Danmark, herunder særligt ift. varer, specifikationer, opskrifter, 
designs, logoer, prints, kunstværker, ordrer eller andre genstande omfattet af immaterielle rettigheder, som leveres af 

jer eller på jeres vegne til Tapperiet eller indkøbes på vegne af jer (”Jeres Materialer”).  

Skulle I mene, at de leverede Varer lider af mangler, generelle som væsentlige, skal I indenfor tre arbejdsdage efter 
levering af Varerne skriftligt underrette Tapperiet om manglerne. Tapperiet kan herefter foretage eftersyn af Varerne, 

og hvis vi mener, at der er Mangler ved Varerne, som skyldes vores håndtering, kan vi på baggrund af vores skøn, 

reparere eller omlevere de mangelfulde Varer, eller vi kan vælge at tage dem retur og tilbagebetale købesummen til 
jer. Vareprøver, beskrivelser, layouts, prognoser, brochurer og andet skriftligt materiale, som vi har leveret, viser 

alene en vares generelle karakter, og I skal ikke basere jeres forventninger til Varen på sådant materiale. Har I god-

kendt vores produktion af jeres råvarer eller er bulk leveret fra jer og har I godkendt en prøveproduktion inklusiv 

emballagen, kan der er ikke reklameres over mangler ved indholdet af Varerne eller emballagen, er al ansvar jeres.  
I forpligter jer til at erstatte og holde Tapperiet skadesløs for enhver forpligtelse, tab, skader, omkostninger, gebyrer, 

udgifter, herunder uden begrænsning advokatsalær og andre tilsvarende udgifter knytte til retshandlinger, retskrav, 

krav og fordringer af nogen art afholdt af eller anlagt imod Tapperiet: 

 som er lidt af Tapperiet direkte eller indirekte eller i forbindelse med overtrædelse af nogen af jeres forpligtelser 

i henhold til Aftalen, eller enhver forsætlig misligholdelse eller forsømmelse fra jeres side, herunder forårsaget af 
jeres ansatte, konsulenter eller repræsentanter i forhold til Varerne, 

 som er lidt som følge af, at Varen, herunder produktionen, tapningen eller pakningen af Varer strider mod dansk 
ret, og Tapperiet i den forbindelse pålægges begrænsninger, nedlukning eller mister andre kunder, og 

 som er lidt som følge af de handlinger, vi har foretaget i overensstemmelse med jeres instruktioner eller som skyldes 
Jeres Materialer, herunder uden begrænsning ethvert krav fra tredjemand, hvis immaterielle rettigheder er overtrådt 

i forbindelse med leveringen af Varen. 

6. Levering  

Enhver levering af Varerne vil ske efter bedste evne på det anslåede tidspunkt, idet vi gør opmærksom på, at der 
alene er tale om skønnet leveringsdato, som altid kan variere. Anmoder I om en bestemt leveringsdato, vil vi under-

søge om det er muligt, og kan ønsket efterkommes, vil den aftalte leveringsdato stå i Ordrebekræftelsen. Når vi 

leverer varerne til jer, sker leveringen Ex Works vores forretningssted (Incoterms 2010), det vil sige, at vi stiller 

Varerne klar til afhentning her hos os, og at I overtager risikoen og dermed ansvaret for Varerne, når de er klar til 

afhentning. Vi bistår gerne med at formidle transport og dermed afhentning af Varerne ved en fragtfører, men aftalen 
med fragtføreren vil være på jeres vegne og dermed for jeres regning og risiko, og vi fakturerer prisen for transport 

til jer. Hvis I undlader at modtage leverancen i overensstemmelse med Aftalen, skal I på opfordring betale enhver 

udgift afholdt af Tapperiet til opmagasinering og ekstra transportomkostninger, ligesom Tapperiet ikke kan gøres 
ansvarlige for evt. fejl og mangler, der opstår ved varerne grundet jeres forhold på tidspunktet for levering. I er ikke 

berettigede til at afvise leverancen, hvis den varierer fra beskrivelsen i Ordrebekræftelsen, og denne variation er 

uvæsentlig i forhold til Varernes anvendelse eller funktionalitet, eller der alene er tale om en variation i mængden, 

som ligger indenfor 5 % af den mængde, som er bestilt. Hvis leverancen er bestilt til at blive leveret efterhånden, 
udgør hver levering en særskilt Aftale, og en eller flere mangelfulde leveringer skal ikke udgøre en væsentlig mis-

ligholdelse af denne Aftale (”Mangelfulde Leveringer”), som giver jer ret til at ophæve Aftalen. I tilfælde af sådanne 

Mangelfulde Leveringer er I alene berettigede til at hæve Aftalen for så vidt angår den Mangelfulde Levering, når 
Tapperiet er givet en rimelig mulighed for at afhjælpe manglerne. 

Ved jeres levering af emballage, råvarer, andre ingredienser eller bulk, skal sådanne varer leveres frit til vores for-

retningssted på europaller.  

7. Forsendelsesmaterialer 

Vi beslutter egenhændigt, hvordan Varerne emballeres og pakkes. Pakkemateriale og indpakning medfølger uden 

beregning og kan ikke refunderes. Modtager I Varer fra os pakket på europaller, fakturerer vi jer europallens pris ved 

levering, markedspris, medmindre I har leveret bulk, råvarer eller andre ingredienser på europaller, idet vi da blot 
ombytter pallerne.  

8. Kundegodkendelser 

Når vi bliver bedt om at producere, koge, mixe eller på anden vis klargøre råvarer og andre ingredienser til pakning, 
tapning eller lignende, er I eneansvarlige for, at det endelige produkt, som pakkes eller tappes er i overensstemmelse 

med den Vare i har bestilt. Ønsker I en prøve af produktionen, kan den til enhver tid rekvireres hos os, ligesom I er 

velkomne til at overvåge produktion, pakning eller tapning hos os. Udarbejder vi en ingrediensliste som følge af, at 

vi har produceret indhold til en Vare, er vi ansvarlige for indholdsfortegnelsens rigtighed. Når I leverer udformninger, 
prints, designs, layouts, logoer, instruktioner eller andre informationer, der skal trykkes på Varerne eller påsættes 

Varerne eller deres emballage, er I eneansvarlige for nøjagtigheden af oplysningerne. Ønsker I at se trykkene i fysisk 

trykt form, kan det arrangeres, at I er med ved trykstart, men dette er kun tilfældet, hvor I beder om det.  
Hvor vi leverer udkast, trykdetaljer, udformninger eller prøver, som skal godkendes af jer forud for produktionen af 

Varerne, skal I straks sørge for skriftligt at sende godkendelse til os. Gør I ikke det inden vi påbegynder arbejdet, vil 

vi betragte den manglende tilkendegivelse som en accept. Tapperiet kan ikke drages til ansvar for forsinkelser på 
grund af forhold som skal godkendes hos jer. Vores forpligtelse er at levere Varerne, således som de er godkendte. 

Det vil sige, at vi ikke er ansvarlige for eventuelle fejl, som I ikke har identificeret på fx prøveeksemplarer forud for 

jeres godkendelse. De tilbudte priser for tryk, emballage, mv., er betinget af, at vi modtager egnet materiale fra jer, 

ligesom priserne er givet under den forudsætning, at vi kan bruge standard trykfarver og materialer. Afviges der fra 
dette udgangspunkt, kan vi pålægge eventuelle ekstra omkostninger til prisen. 

9. Overgang af risiko og ejendomsforbehold 

Risikoen for Varerne overgår til jer når Varerne er færdiggjort til levering, uanset om I anmoder os om at opbevare 
Varer i kortere tid. Gør I dette skal I selv sørge for at have forsikringsdækning for værdien af de Varer, som er 

opbevaret hos os. Vores forsikring dækker ikke jeres Varer. 

Ejendomsretten til Varerne overgår ikke til jer, før Tapperiet har modtaget betaling af den fulde købesum samt ethvert 
udestående forfaldent beløb, uanset om det udestående beløb relaterer sig til denne Aftale eller andre forhold mellem os. 

Indtil ejendomsretten overgår, da: 

 opbevarer I alene Varerne midlertidigt, og I skal sikre, at Varerne er tydeligt identificeret som ejendom tilhørende 

Tapperiet enten for sig selv eller i sammenhæng med andre produkter, som de er integrerede i. I er desuden for-

pligtet til at sikre, at Varerne opbevares korrekt og gerne adskilt fra andre varer, når muligt, samt at Varerne er 
forsikrede, og 

 såfremt I ikke sikrer rettidig betaling samt betaling af andre udestående beløb, eller vi har rimelig grund til at tro, 

at I ikke er i stand til at betale rettidigt, kan Tapperiet til enhver tid gøre brug af dette ejendomsforbehold og hente 

Varerne hos jer, i den forbindelse garanterer I Tapperiet en uigenkaldelig ret til at hente Varerne fra det sted, hvor 
de måtte befinde sig. 

Såfremt I leverer råvarer, andre ingredienser, bulk eller emballage til os, eller I ikke afhenter færdige Varer, og I 

anmoder os om at opbevare dette til brug for senere levering eller fremadrettet produktion, beregner vi lagerleje efter 

særlig aftale, idet Tapperiet dog hverken skal eller ønsker at fungere som et fjernlager. Vi gør særskilt opmærksom 
på, at vores forsikringer ikke dækker tredjemands Varer og andre produkter, og vi opfordrer derfor til, at I selv sørger 

for forsikring af jeres genstande hos os 

10. Ophævelse 
I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse af Aftalen kan den anden part ophæve Aftalen med øjeblikkelig 

virkning ved at give skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt den misligholdende part ikke kan afhjælpe eller 

ikke vil afhjælpe misligholdelsen indenfor rimelig tid. På tidspunktet for ophævelse forfalder ethvert andet krav, som 
hver af os har imod den anden. Tapperiet kan til enhver tid ophæve Aftalen med øjeblikkeligt virkning ved at give 

meddelelse til jer, hvis Tapperiet har rimelig grund til at forvente, at I ikke er i stand til at betale prisen eller andre 

betalinger rettidigt. I det tilfælde bortfalder enhver forpligtelse for Tapperiet under Aftalen. Aftalens afsnit om an-

svarsbegrænsninger, immaterielle rettigheder, fortrolighed samt om opsigelse fortsætter med at bestå efter Aftalens 
ophævelse eller udløb.  

11. Ansvar 

Tapperiets ansvar i til fælde af (i) død eller personskade som følge af vores uagtsomhed eller (ii) bedrageri fraviges 
ikke. Skulle Tapperiet eller en af vores medarbejdere eller repræsentanter uagtsomt forårsage skader på jeres ejendom 

ved produktion, tapning, pakning eller levering af Varerne som følge af en eller flere sammenhængende begivenhe-

der, skal Tapperiets samlede totale økonomiske ansvar være begrænset til værdien af den konkrete Aftale, som Va-
rerne leveres under. Tapperiets samlede økonomiske ansvar under denne Aftale (dog bortset fra krav i henhold til 

afsnit 5 eller 12) er begrænset mest muligt under gældende lov og kan alene gøres gældende i tilfælde af direkte tab. 

Det samlede økonomiske ansvar kan maksimalt udgøre op til 10 % af prisen af den leverance, som har givet anledning 

til kravet. 
Tapperiet kan ikke gøres ansvarlig for jeres (direkte eller indirekte) tab af fortjeneste, indtjening, omsætning, forret-

ningsmuligheder, kontrakter, goodwill, forventede besparelser, spildte udgifter, korruption eller ødelæggelse af com-

puterdata, eller for ethvert andet indirekte eller direkte tab, uanset om tabet skyldes vores uagtsomhed, kontraktbrud, 
skadegørende handlinger, tilsidesættelse af lovmæssige forpligtelser eller på anden vis udspringer af, eller har for-

bindelse med Aftalen. Ingen af parterne kan gøres ansvarlige for manglende opfyldelse af respektive forpligtelser 

overfor den anden part, når den manglende opfyldelse skyldes omstændigheder, som er udenfor vores rimelige kon-

trol. 
 

12. generelt 

Kræver det licens eller tilladelse fra lovgiver eller en myndighed at erhverve, transportere, opbevare, producere, 
pakke, tappe eller på anden vis anvende Varerne, er I som kunde for egen regning ansvarlig for at anskaffe sådant, 

og ønsker Tapperiet det, skal I fremlægge bevis herfor. Tapperiet er således ikke ansvarlig for at anskaffe eller op-

retholde regulatoriske tilladelser eller at efterse, at produktionsmetoderne lever op til de krav, som en tilladelse måtte 
kræve. Dette er til fulde jeres ansvar. Det er ligeledes jeres eget ansvar at sikre, at råvare og ingredienser, som an-

vendes til Varerne, og den endelige Vare ikke strider mod dansk ret. Skulle Varen, herunder produktionen, tapningen 

eller pakningen af en Vare stride mod dansk ret, og lider Tapperiet skade i form af tab som følge af fx produktions-

nedlukning eller andre driftsforstyrrende ting, er I til fulde ansvarlige for dækning af ethvert direkte og indirekte tab, 
som Tapperiet måde lide, jf. afsnit 5.  

Denne Aftale tillægger ikke tredjemand nogen ret eller værdi, og en person, som ikke er part i Aftalen, kan ikke 

håndhæve Aftalens vilkår.  
Enhver meddelelse, herunder ethvert varsel i henhold til Aftalen, skal ske skriftligt og ved e-mail til henholdsvis 

Tapperiet og jer.  

Ethvert afsnit i Aftalen kan separeres fra Aftalen. Hvis en del af Aftalen er eller på noget tidspunkt bliver erklæret 
for ugyldigt eller uden retskraft på baggrund af en retsafgørelse eller bestemmelse ved lov, og delen ikke påvirker de 

øvrige dele af aftalen, skal de resterende afsnit og dele af Aftalen fortsætte med gyldigt at bestå. Hvis en bestemmelse 

i Aftalen findes ugyldig, ulovlig eller ikke på anden vis ikke kan håndhæves, men ville have juridisk gyldighed eller 

kunne fuldbyrdes, hvis en del af bestemmelsen blev slettet eller ændret, vil bestemmelsen gælde i ændret form, uanset 
den nødvendige begrænsning eller ændring. Ugyldighed i ét retssystem påvirker ikke gyldigheden eller muligheden 

for håndhævelse i et andet retssystem.  

Intet afkald eller frafald af ansvar fra Tapperiet vedrørende en overtrædelse af Aftalen, som er begået af jer, kan eller 
skal betragtes som afkald på eventuelle efterfølgende brud på samme bestemmelse eller enhver anden bestemmelse 

i Aftalen. 

I kan ikke videredelegere, overdrage eller på anden vis overføre dele eller alle rettigheder, interesser eller forpligtelser 

i henhold til Aftalen uden Tapperiets forudgående, skriftlige samtykke. 
Aftalen og dens indhold er fortroligt og må ikke videregives til nogen person uden Tapperiets tilladelse. 

 

13. Lovvalg og værneting 
Aftalen og enhver tvist eller krav, som udspringer af eller i forbindelse med Aftalen og Aftalens indhold (herunder 

eventuelle ikke-kontraktretlige tvister eller krav), skal afgøres efter dansk ret, undtagen CISG og de danske lovvalgs-

regler. 
Vi er enige om, at Retten i Roskilde skal udgøre værneting for enhver retssag, søgsmål eller retsforfølgning og be-

handle enhver tvist, som udspringer fra eller på nogen måde er relateret til Aftalen eller Aftalens ikrafttræden (”Sags-

anlæg”), også i tilfælde af behov for bistand til at fuldbyrde eller en dom eller andre krav. Intet i dette afsnit 13 skal 

eller kan dog forstås som en begrænsning af Tapperiets ret til at anlægge sag mod jer i retten i ethvert land, hvor I 
måtte have aktiver i, eller ved enhver anden kompetent myndighed, ligesom sagsanlæg i en eller flere jurisdiktioner 

ikke skal udelukke Tapperiets mulighed for sagsanlæg i andre jurisdiktioner (uanset om dette sker samtidigt eller ej), 

hvis og i det omfang gældende lov tillader det.  
 


