Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og persondatapolitik
for Broncestøberiet Peter Jensen
ApS, CVR.nr. 4442 2018 (herefter
kaldet Broncestøberiet)

sættes eller når som helst under
produktionen, herunder ved
udvidelse
af
produktionen/opgaven eller som en følge af
fordyrelser, som kunden bærer
risikoen for.

Følgende almindelige
leveringsbetingelser er
for tilbud, leverancer
ydelser med mindre
skriftligt aftalt.

Såfremt kunden kræver bankgaranti fra Broncestøberiet, skal
udgiften til tegning og opretholdelse af garantien indtil levering
betales af kunden i tillæg til
tilbudsprisen.

salgs- og
gældende
og andre
andet er

TILBUD
Tilbud afgives udfra kundens
beskrivelse/-materiale. Tilbud er
gældende i 3 måneder.
Priser afgives eksklusive dansk
moms og med forbehold for
eventuelle kommende offentlige
afgifter eller anden force majeure,
som Broncestøberiet ikke har
indflydelse på, herunder stigninger i materiale- eller energipriser,
arbejdslønninger, miljøkrav eller
miljøomkostninger, andre afgiftskrav m.v. Priser afgives under
forudsætning af kundens levering
af eventuel model til Broncestøberiet og kundens afhentning af
færdigt produkt AB Broncestøberiet.
Produktionstid er eksklusive juli
måned og perioden 21. december
- 3. januar.
Tilbud skal accepteres skriftligt af
kunden. Eventuelle ændringer
efter accepteret tilbud skal aftales
skriftligt.
BETALING
Betaling skal ske senest 10 dage
efter fremsendelse af faktura.
Betaling kan ske ved bankoverførsel til Broncestøberiets bankkonto
eller kontant.
Broncestøberiet modtager ikke
Dankort eller andre betalingskort.
Betalingsbetingelser for førstegangskunder er NETTO KONTANT
ved afslutning af en arbejdsopgave.
Betalingsbetingelser ved arbejdsopgaver af en økonomisk størrelsesorden, der overstiger
kr. 25.000,00 er, at den samlede
pris med tillæg af moms opdeles i
et antal omtrent lige store rater,
hvor 1. rate betales ved påbegyndelse af arbejdsopgaven og sidste
rate når arbejdsopgaven er
afsluttet fra Broncestøberiets
side. Dette er også gældende for
førstegangskunder.
BANKGARANTI
Broncestøberiet tager forbehold
for at kræve sikkerhed for kundens opfyldelse af sin betalingsforpligtelse, enten i form af
bankgaranti,
forsikringsgaranti
eller anden betryggende sikkerhed. Krav om garanti kan fremsættes før produktionen igang-
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FORSINKELSE MED BETALING
Betales købesummen ikke til
forfaldstid, beregnes morarente af
den til enhver tid skyldige saldo i
overensstemmelse med den til
enhver tid gældende danske
rentelov. Betaling af morarenter
afskærer ikke Broncestøberiet fra
at kræve erstatning for det yderligere tab, som kundens misligholdelse af betalingspligten måtte
medføre.
Kunden er forpligtet til at foretage
enhver betaling til Broncestøberiet, som om leveringen var sket til
aftalt tid, selv om leveringen er
udskudt på grund af kundens
forhold.
Kunden er ikke berettiget til at
modregne eller tilbageholde
nogen del af købesummen på
grund af modfordringer.
EJENDOMSFORBEHOLD
Broncestøberiet forbeholder sig
ejendomsretten til de leverede
produkter, varer og ydelser, indtil
betaling har fundet sted. For
private,
ikke-erhvervsdrivende
kunder, skal der ske kontant
betaling
ved
afhentning/udlevering.
LEVERING & FORSINKELSE
Levering sker AB Broncestøberiet,
med mindre andet er skriftligt
aftalt. Risikoen for det færdige
værk, samt eventuel original
model og/eller form overgår til
kunden ved afhentningen hos
Broncestøberiet. Broncestøberiet
har ikke kapacitet til opbevaring af
færdige værker, original modeller
og forme, hvorfor det altid er
kundens ansvar at afhente disse
ved Broncestøberiets afslutning af
en arbejdsopgave. Ikke afhentede
forme kan blive destrueret 6
måneder efter afslutning af
arbejdsopgaven fra Broncestøberiets side.
Såfremt forsinkelse med leveringen skyldes, at Broncestøberiet er
afskåret fra levering på grund af
arbejdskonflikt,
brand,
krig,
vareknaphed, eller alle øvrige
tilfælde af force majeure, det
være sig hos Broncestøberiet eller
hos underleverandører, udskydes
leveringen med den tid, som

hindringen varer. Dette gør sig
gældende, uanset om årsagen til
forsinkelsen indtræffer før eller
efter udløbet af den aftalte
leveringstid.
Broncestøberiet påtager sig ikke
noget ansvar eller nogen erstatningspligt for følgevirkninger på
grund af forsinket levering.
EMBALLAGE
Skulptur/-er og andre produkter
og ydelser leveres uemballeret.
Såfremt kunden måtte have
særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering, skal dette
meddeles Broncestøberiet skriftligt, inden aftalens indgåelse.
MANGLER
Hvis kunden vil påberåbe sig en
mangel, skal kunden inden 8 dage
efter levering give Broncestøberiet skriftlig meddelelse herom,
samt anføre hvori manglen består.
Såfremt manglen ikke kunne eller
burde opdages ved levering, skal
kunden inden 8 dage efter manglen blev eller burde være opdaget,
give Broncestøberiet skriftlig
underretning.
Hvis kunden ikke reklamerer som
anført, kan kunden ikke senere
gøre manglen gældende. Efter
Broncestøberiets valg vil mangler
ved det leverede, for hvilke
Broncestøberiet bærer risikoen,
blive afhjulpet for Broncestøberiets regning indenfor rimelig tid.
MISLIGHOLDELSE
I tilfælde af kundens misligholdelse er Broncestøberiet berettiget til
at standse arbejdet på eventuelle
yderligere opgaver for kunden
og/eller yderligere leverancer og
kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.
ANSVARSBEGRÆNSNING
Bortset fra tilfælde hvor Broncestøberiet har udvist grov uagtsomhed, er Broncestøberiets
ansvar begrænset til fakturabeløbet (excl. materialer).
Kunden bærer risikoen for om
model til direkte støbning kan
støbes, og bærer herunder risikoen for, at støbningen ikke lykkes
og/eller at modellen ikke er egnet
til direkte støbning. Det bemærkes, at dette sker, om end kun
sjældent, hvis kundens modelmateriale reagerer på en måde, som
Broncestøberiet
ikke
kunne
forudse eller andre faktorer, som
det ligger uden for Broncestøberiets mulighed at forhindre. Skulle
dette ske, er forsøget på støbning
uden beregning for kunden, men
også uden yderligere kompensation. Udfra resultatet vurderer

Broncestøberiet, om en eventuel
ny støbning vil være mulig.
Broncestøberiet skal så snart som
det er muligt skriftligt underrette
kunden, såfremt der indtræffer
force majeure og andre forhold,
som Broncestøberiet ikke er herre
over.
Værker der opbevares i Broncestøberiets varetægt, enten på
Broncestøberiets adresse eller
andet steds som Broncestøberiet
har til rådighed med alarmovervågning, er forsikret til genfremstillingspris.
Værker, der transporteres af
Broncestøberiet er forsikret med
en
under
erhvervsforsikring
standard
transportforsikring.
Såfremt yderligere transportsikring ønskes, bedes dette meddelt
skriftlig inden aftalens indgåelse.
For produktansvar gælder dansk
rets til enhver tid gældende
regler.
LOVVALG OG VÆRNETING
Aftalen er underkastet dansk ret.
Enhver tvist mellem parterne
afgøres ved Retten i Glostrup eller
ved Sø- og Handelsretten i København.
PERSONDATAPOLITIK
Generelt
Denne politik omhandler behandling af dine persondata, som
Broncestøberiet Peter Jensen ApS
(”Broncestøberiet, ”os”, ”vores”,
”vi”) indsamler og behandler.
Broncestøberiet er dataansvarlig
for dine personoplysninger. Al
henvendelse til os kan ske via
kontaktoplysningerne.
Formålet med vores indsamling af
personoplysninger er,
at kunne levere vores varer og
tjenester, i forbindelse med
aftaler indgået med dig,
at yde kundeservice og support
før, inden og efter indgåelse af
aftaler, eksempelvis i forbindelse
med rådgivning, returnering og
reklamation,
at kommunikere med dig,
at administrere vores bogføring og
regnskab, samt overholde lovkrav
i denne forbindelse
Indsamling af personoplysninger
Broncestøberiet indsamler og
registrerer hovedsageligt personoplysninger,
herunder
navn,
telefonnummer, adresse, mailadresse,
betalingsoplysninger
osv., som skal bruges i vores
forretningsforhold med dig.
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Herudover indsamler Broncestøberiet øvrige oplysninger, som du
måtte oplyse os om, med det
formål at yde den bedst mulige
service.
Modtagere af personoplysninger
Oplysninger kan overlades til
eksterne samarbejdspartnere, der
behandler oplysningerne på vores
vegne. Vi anvender eksterne
samarbejdspartnere til blandt
andet administration, bogføring
og lagring af oplysninger. Disse
virksomheder er databehandlere
og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må
ikke anvende oplysningerne til
andet formål end opfyldelse af
aftalen med os, og er underlagt
fortrolighed om disse. Vi har
indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere,
der behandler personoplysninger
på vores vegne.
Visse databehandlere er etableret uden for EU
Nedenstående databehandlere er
etableret i USA. Databehandlingen
er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S.A.
Privacy Shield, jf. Databeskyttelses-forordningens art. 45:
Microsoft Corporation,
Google LLC,
Amazon.com, Inc.
Dine rettigheder
Som registreret har du en række
rettigheder, i henhold til databeskyttelsesforordningen.
Oplysningsretten
Du kan til enhver tid anmode os
om oplysning, om hvilke oplysninger vi har registreret om dig,
hvilke former for oplysninger der
er tale om, formål med registreringen, hvorfra vi har indhentet
oplysningerne og om hvem der
ellers måtte modtage disse oplysninger.
Den registreredes indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i alle de
oplysninger, som Broncestøberiet
har om dig. Du kan rette skriftlig
henvendelse til os herom, i henhold til kontaktoplysningerne. Der
kan forventes en vis svartid, og du
kan blive bedt om at dokumentere din identitet.
Retten til berigtigelse
Du har til enhver tid ret til at få
berigtiget personoplysninger dig,
såfremt disse er urigtige. Du
opfordres til at rette skriftlig
henvendelse til os, såfremt du
bliver opmærksom på, at vi har
registreret urigtige oplysninger

Side 2 af 2

om dig, således at disse oplysninger kan blive rettet.
Retten til sletning (retten til at
blive glemt)
I visse tilfælde har du ret til at få
slettet alle eller dele af de personoplysninger, som vi har indhentet om dig, før indtrædelsen af
vores generelle tidspunkt for
sletning. Dette kan eksempelvis
være, hvis du tilbagekalder dit
samtykke, og vi ikke har et andet
retsgrundlag for at fortsætte
behandlingen. I det omfang en
fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi
kan overholde vores retlige
forpligtelser, eller for at retskrav
kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

vi kan overholde vores forpligtelser fx i forhold til service, reklamation, retskrav og overholdelse af
lovregler.
Klagemulighed
Du har til enhver tid ret til at klage
til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,
1300 København K over vores
behandling af dine persondata.
Datatilsynet kan blandt andet
træffes på dt@datatilsynet.dk
eller telefon 0045 33 19 32 00.
Kontaktoplysninger
BRONCESTØBERIET Peter Jensen
ApS
Industrivej 51B
DK-4000 Roskilde
Denmark
CVR.no. 44 42 20 18
Telefon: 0045 44 44 99 87
Email: pj@ljbronce.dk

Retten til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få
begrænset behandlingen af dine
personoplysninger til kun at bestå
af opbevaring, fx hvis du mener,
at de oplysninger, vi behandler
om dig, ikke er korrekte.
Retten til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til i et
struktureret, almindeligt anvendt
og maskinlæsbart format at
modtage personoplysninger om
dig selv, som du har givet til os, og
har ret til at transmittere disse
oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra os.
Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at
gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i henhold til
vores legitime og lovlige behandling af personoplysninger, jf.
databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra e og f.
Du har til enhver tid ret til at gøre
indsigelse mod vores behandling
af dine personoplysninger, der
foretages med henblik på direkte
markedsføring samt profilering i
denne sammenhæng.
Sletning af persondata
Oplysninger, som vi indsamler
gennem din brug af vores hjemmeside, anonymiseres, når du ikke
har gjort brug af hjemmesiden i to
år.
Oplysninger, som er givet af dig
eller indsamlet af os, i forbindelse
med et forretningsforhold mellem
dig og Broncestøberiet, opbevares
som udgangspunkt i tre år efter
endt forretningsforhold, hvorefter
de anonymiseres. Oplysningerne
kan dog opbevares i længere tid,
såfremt dette er nødvendigt, til at
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