
Forretningsbetingelser for Standlux ApS 
 
 
 
1. Gyldighed 
 
Nærværende betingelser er gældende for salg og udlejning af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske 
leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nye og brugte varer samt udlejning fra 
Standlux ApS til kunden, med mindre andet skriftligt er aftalt.  
 
Ved uoverensstemmelse af enhver art mellem nærværende betingelser og kundens handelsvilkår går nærværende 
betingelser forud for kundens handelsvilkår. 
 
 
2. Tilbud 
 
Afgiver Standlux ApS et tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem 
til Standlux ApS senest 2 uger fra tilbuddets dato. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for Standlux 
ApS, uanset om sådanne overslag angives i et tilbud eller en ordrebekræftelse.  
Mundlige tilbud skal accepteres straks, ellers er de bortfaldet. 
 
 
3. Ordre 
 
Ved ordreafgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens egne krav og 
ønsker til ydelsen. Standlux ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i 
ydelser, der skal leveres, hvis det vurderes at være nødvendigt. 
 
 
4. Pris 
 
Valuta vil altid være angivet på tilbud, ordrer og fakturaer. Pris angives som udgangspunkt i danske kroner ekskl. 
moms, med mindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til indtil leveringen, at acceptere ændringer i prisen som følge 
af dokumenterede forøgede omkostninger for Standlux ApS, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. 
vedrørende den aftalte leverance. Montage, implementering, pakning og transport er ikke inkluderet, med mindre 
andet er aftalt særskilt. 
 
 
5. Betaling 
 
Betalingsbetingelser er netto kontant inden levering, med mindre andet er aftalt. 
 
Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden - med mindre Standlux 
ApS skriftligt meddeler andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Standlux ApS, som om levering var 
sket til aftalt tid. 

 
Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Standlux ApS berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende 
restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr. påbegyndt måned. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 incl. moms 
pr. rykkerskrivelse, som fremsendes 2 gange med 10 dages mellemrum. Efter yderligere 10 dage, sendes tredje og 
sidste rykker med 10 dages varsel om inkasso og et rykkergebyr på 100 kr. + moms. Når fristen er udløbet, sendes 
sagen uden yderligere advarsler til inkasso. Alle udgifter i forbindelse inkassosagen / advokat tilfalder kunden.  
 
Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Standlux ApS, som ikke er skriftligt anerkendt 
af Standlux ApS, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.  
 
 
6. Ejendomsforbehold 
 
Standlux ApS forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det 
solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt. 
 
Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den 
omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. 
 
 
 
 



7. Levering/risikoens overgang (levering ab. Standlux ApS’s adresse) 
 
Levering og dermed risikoens overgang til kunden sker altid, når leverancen forlader Standlux ApS’s adresse, uanset 
om Standlux ApS ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til 
kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse. 
 
Leveringstiden er fastsat af Standlux ApS efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved 
tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af 
leveringstiden med 90 dage på grund af Standlux ApS’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at 
kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Standlux ApS. Ved forsinkelse herudover er kunden 
berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Kunden 
kan ikke rette noget erstatningskrav mod Standlux ApS i tilfælde af forsinket eller manglende levering. 
 
Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Standlux ApS er i en force majeure situation, som angivet i pkt. 9, 
udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit 
at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage. 
 
Standlux ApS skal uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden. 
 
 
8. Standlux ApS’s ansvar og kundens reklamation 
 
Standlux ApS er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden, med mindre der er indgået særskilt 
skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre 
dette skriftligt overfor Standlux ApS. Reklamationen skal ske straks efter manglen er konstateret, dog senest inden 8 
dage efter modtagelse af ydelsen. 
Umiddelbart efter levering er kunden forpligtet til at foretage de nødvendige undersøgelser af det leverede. Ved for 
sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser. 
 
Forandring af eller indgreb i det solgte uden Standlux ApS’s skriftlige samtykke fritager Standlux ApS for ethvert 
ansvar. 
 
Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som Standlux ApS er ansvarlig for, er Standlux ApS altid 
berettiget til at afhjælpe og/eller foretage om-levering inden rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller om-levering sker, 

kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod Standlux ApS. 
 
 
9. Ansvarsbegrænsning 
 
Standlux ApS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte 
tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 
 
Standlux ApS er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force 
majeure, uanset om force majeure indtræder hos Standlux ApS selv eller hos en af Standlux ApS’s anvendt 
underleverandør. 
 
 
10. Returnering 
 
I de tilfælde hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til Standlux ApS med 
henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til Standlux ApS i original emballage og 
for kundens regning og risiko. I det omfang Standlux ApS påføres forsendelsesomkostninger m.v., er Standlux ApS 
berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod Standlux ApS.  
 
Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den 
reparerede eller ombyttede genstand hos Standlux ApS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Immaterielle rettigheder 
 
Standlux ApS eller producenten af den solgte vare har alle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, 
herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder. Standlux ApS bevarer ligeledes ejendomsretten til samtlige af 
Standlux ApS i forbindelse med ydelsen anvendte og af Standlux ApS udviklede programmer, modeller, procesmetoder 
samt andre lignende værktøjer. 
 
Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ikke forlanges 
udleveret af kunden. 
 
Kunden opnår ved leveringen af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede. 
Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede, herunder tegninger, specifikationer mm.  
Standlux ApS må frit genanvende den viden og de erfaringer, der opnås ved aftalens opfyldelse, ligesom værktøjerne, 
der må være udviklet i forbindelse hermed, må genanvendes. 
 
Standlux ApS beholder således alle ejendomsrettigheder til tegninger, specifikationer o.l. 
 
 
12. Produktansvar 
 
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Standlux ApS påtager sig ikke noget ansvar 
for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til kunden fra Standlux ApS, uanset af hvilken karakter.  
 
Standlux ApS påtager sig ikke et ansvar for virus-/ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens 
eller tredjemands hard- og /eller software, der hidrører fra Standlux ApS udleveret software, instruktioner eller 
dokumentation samt korrespondance og udveksling af information via e-mails eller anden til kundens brug udleveret 
elektronisk materiale. 
 
Såfremt, der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra Standlux ApS’s side, fortaber kunden sin regresret 
overfor Standlux ApS i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af 
ydelserne leveret til kunden. 
 
 
13. Transport af rettigheder og pligter 

 
Standlux ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand uden 
accept fra kunden. 
 
 
14. Tvistigheder 
 
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Tvister afgøres ved Retten i Odense som første 
instans. 
 
Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer Standlux ApS, indtil den fulde købesum inklusiv eventuelle omkostninger 
og renter er betalt. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tillæg til forretningsbetingelser gældende for udlejning 
 
 
 
1. Betingelser specielt ved leje af lyd og lys udstyr  
 
Afregning skal ske umiddelbart efter lejekontraktens afslutning, eller til de i lejekontrakten gældende terminer, med 
mindre andet er skriftligt aftalt. Underskriverne erklærer sig indforstået med kontraktens indhold, og returnerer denne 
i underskrevet stand. Returneres kontrakten ikke af lejeren inden for 5 hverdage fra den påførte dato, er kontrakten at 
betragte som ugyldig. Standlux ApS garanterer herefter ikke, at det lejede er til rådighed. Udleveres udstyret til 
lejeren til trods for manglende underskrift, erklærer lejeren sig enig i kontraktens ordlyd, og holdes økonomisk 
ansvarlig. Standlux ApS forbeholder sig ret til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med aftalt, men ikke 
returneret kontrakt.  
 
Ved udendørsarrangementer skal alle dele sikres effektivt mod vejr og vind. Ekstra presenninger skal forefindes. 
Standlux ApS forbeholder sig ret til at underkende lejers tiltag herimod. Dimensioner af forsyningskabler, samt den 
øvrige installation skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet. Der skal etableres aktiv jord. Der skal være en 
elektriker tilstede ved tilkobling.  
 
Såfremt lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i egnet køretøj.  
Standlux ApS forbeholder sig ret til at underkende transporten.  
 
Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selvom den er hændelig. Lejeren 
hæfter også for tyveri fra bygninger, køretøjer, glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der 
ikke kan påvises skadestidspunkt og/eller årsag. 
 
Lejeren er forpligtet til at tegne en forsikring på det lejede gennem eget forsikringsselvskab.  
Det lejede er ikke forsikret af Standlux ApS fra udleveringstidspunkt til kunden, og til det returneres til lager igen. 
Lejeren holdes 100 % økonomisk ansvarlig for eventuelle mangler. Mangler er forfalden til betaling med det samme, 
og afregnes efter den af Standlux ApS fastsatte pris. 
 
Lejeren er forpligtet til at returnere det lejede i samme stand som ved udleveringen. 
Enhver skade samt ukorrekt pakning, manglende rulning af kabler og manglende rengøring inden returnering,  
afregnes efter den af Standlux ApS fastsatte pris. 
 
Eventuelle skader skal straks anmeldes til Standlux ApS. Tyveri og hærværk skal ligeledes politianmeldes.  
 
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Standlux ApS.  
 
Standlux ApS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af det udlejede.  
 
De lejede dele må ikke overdrages i andres varetægt, ligesom de lejede dele må ikke medtages uden for Danmarks 
grænser medmindre der foreligger særlig aftale.  
 
Udlevering af reserveret udstyr, foretages med forbehold for rettidig returnering af tidligere lejer.  

Standlux ApS forbeholder sig ret til at erstatte reserveret udstyr med udstyr af samme funktion.  
 
Ved for sen returnering af udstyr har Standlux ApS ret til at afkræve lejeren ekstra betaling, samt at få dækket de 
omkostninger Standlux ApS måtte have haft ved anden lejeaftale.  
 
Undladelse af at returnere udstyret til aftalt tid medfører ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig 
ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri).  
 
Ved annullering af indgåede kontakter, har Standlux ApS ret til at opkræve følgende:  
 
60 dage før 1. leje dag: 30%, af den samlede kontrakt sum 
30 dage før 1. leje dag: 60%, af den samlede kontrakt sum 
14 dage før 1. leje dag: 100%, af den samlede kontrakt sum 
 
Enhver annullering skal ske skriftlig via post eller på mail.  
 
Opfyldelse af kontrakten kan ikke efterkommes ved force majeure.  
 
Såfremt evt. aftalte hjælpere ikke er til stede erlægges et beløb der p.t. udgør DKK 2.500 + moms per manglende 
hjælper.  
 
 
 



2. Betingelser specielt ved leje af biler  
 
Udlejeren har i overensstemmelse med reglerne i færdselsloven tegnet sædvanlig ansvarsforsikring. Der er en 
selvrisiko på DKK 8.000,- per skade. Såfremt der måtte opstå en skade, skal lejeren omgående give meddelelse 
herom til udlejeren. Optages der i anledning af skaden ikke politirapport, er lejeren pligtig til at fremskaffe 
fyldestgørende oplysninger til udlejeren om evt. andre implicerede.  
 
Lejeren er altid erstatningspligtig for liggedagsafsavn med p.t. DKK 250,- per dag.  
 
Lejemålet omfatter kun det anførte tidsrum, og kontraktforholdet udløber ved det anførte tidspunkt, således lejeren er 
forpligtet til at aflevere vognen til udlejeren til aftalt tid, med mindre der inden tidsfristens udløb er truffet skriftlig 
aftale med udlejeren om lejemålets mulige forlængelse. Undladelse af at aflevere vognen til aftalt tid medfører 
ubetinget erstatningsansvar, ligesom lejeren pådrager sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (brugstyveri). Lejeren 
hæfter for det tab, der påføres udlejeren direkte eller indirekte ved at udlejeren ikke kan disponere over vognen til 
aftalt tid, opgjort efter sædvanlig gældende erstatningsprincipper og regler indenfor kontraktforhold i tilfælde af 
misligholdelse.  
 
Lejeren hæfter selv for bøder og parkeringsafgifter.  
 
Tilgodehavender, som udlejeren måtte få hos lejeren som følge af ikke rettidig aflevering af vognen eller i øvrigt på 
anden måde, skal forrentes af lejeren med en rente til den i henhold til renteloven gældende morarente.  
 
Kun ved særlig påtegning på kontrakten må vognen føres udenfor landets grænser.  
 
Lejemålet omfatter kun lejeren eller personer, der er godkendt af udlejeren og påført kontrakten. Såvel lejer som 
eventuelle medførere skal have gyldigt førerbevis.  
 
Aldersgrænse 21 år.  
 
Uanset om lejeaftalen måtte angive en anden person, firma og/eller selskab, som der skal betale lejen, forsikring m.v. 
hæfter den eller de på lejeaftalen opførte førere solidarisk og direkte for ethvert krav udlejeren måtte have i henhold 
til lejeaftalen.  
 
Lejeren må ikke benytte vognen til ulovlige transporter, herunder smugling m.v. og ej heller til slæbning af andre 

køretøjer eller anden speciel benyttelse der på nogen måde kan belaste vognen udover det normale og sædvanlige. 
Vognen må heller ikke benyttes til befordring af dyr eller benyttes til befordring af effekter der ville kunne beskadige 
vognen indvendig eller udvendig.  
 
Køretøjet må ikke fremlejes eller benyttes til erhvervsmæssig befordring af personer.  
 
Lejeren skal ved lejemålets begyndelse påse, at køretøjet er i lovlig stand, og lejeren er ansvarlig for vognens lovlige 
stand, og vognens pasning under lejemålet.  
 
I tilfælde af motorstop eller skade, må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden udlejerens samtykke. 
Foretager lejeren noget sådant uden udlejerens samtykke, sker det på lejerens egen regning og risiko  
 
 
3. Ansvarsbegrænsning  
 
Udlejeren kan ikke drages til ansvar for udgifter, som lejeren måtte pådrage sig som følge af motorstop eller anden 
skade på køretøjet eller i øvrigt hvor køretøjet anvendelse helt eller delvis reduceres.  
 
Udlejeren hæfter aldrig for indirekte tab, herunder avancetab.  
 
Glemte sager i vognen erstattes ikke.  
  
 
4. Ansvarsfraskrivelse  
 
Standlux ApS gør opmærksom på at fremmed gods, der transporteres af Standlux ApS, ikke er forsikret i henhold til 
det såkaldte fragtføreransvar via Standlux ApS’s forsikringer.  
 
Standlux ApS fraskriver sig ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af skade på gods under transport og handling.  
 
Vi gør opmærksom på at kunden bør tegne transportforsikring. Har kunden allerede en transportforsikring skal 
kundens eget forsikringsselskab sandsynligvis informeres om den forestående transport.  
 


