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Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 

1. Opbevaring og håndtering 

 

K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til 

almindelig god opbevaringsskik, samt i henhold til nærmere aftale med kunden i hvert enkelt 

tilfælde.  

 

K. Hansen Transport AS’ ydelser for kunden kan efter nærmere aftale omfatte lagerstyring, 

opbevaring, håndtering, plukning, trucktimer og mandetimer.  

 

 

2. Indretning og udstyr 

 

Opbevaring kan efter nærmere aftale ske i uopvarmede og uisolerede lokaler, opvarmede og 

isolerede lokaler eller i udendørs indhegning.  

 

Lagerlokalerne er ikke klassificeret til brandfarlige oplag og oplag af giftige produkter.  

 

Adgang til lagerlokalerne kan ske via port både med og uden læsserampe.  

 

 

3. Indlevering 

 

Indlevering skal se i K. Hansen Transport AS’ åbningstid. Uden for åbningstid kan indlevering ske 

efter aftale mod merbetaling. 

 

Det påhviler kunden at sikre, at lagervarer ved ankomst til lagerhotellet er fri for skadedyr.  

 

Ved indleveringen påhviler det kunden at give K. Hansen Transport AS skriftlig meddelelse om art 

og kvantum af varer, der ønskes opbevaret m.v. Hvis varen er særlig kostbar eller kræver særlig 

opbevaring og håndtering påhviler det kunden, at gøre K. Hansen Transport AS særskilt 

opmærksom herpå. 

 

Ved indlevering skal varen eller dennes emballage være mærket på en let genkendelig og 

iøjnefaldende måde med firmanavn, stempel eller lignende. Opfylder varerne ved indleveringen 

ikke dette krav, er K. Hansen Transport AS efter eget valg berettiget til enten af afvise varerne 

eller lade varerne mærke for kundens regning.  

 

Såfremt K. Hansen Transport AS udleverer eller tilsender kunden en oversigt over de oplagrede 

varer, påhviler det kunden inden for en frist af 7 hverdage fra oversigtens modtagelse at 

reklamere over oversigten, såfremt denne efter kunden opfattelse er misvisende. I modsat fald 

lægges oversigtens udvisende til grund. 
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K. Hansen Transport AS er berettiget til at afvise modtagelsen af varer under henvisning til disses 

art og beskaffenhed.  

 

K. Hansen Transport AS er ikke pligtig at kontrollere indleverede varers kvalitet.  

 

K. Hansen Transport AS er berettiget til uden nærmere undersøgelser at lægge rigtigheden af 

stempler, angivelser med videre på varerne eller disses emballage til grund.  

 

Såfremt K. Hansen Transport AS skønner, at emballering eller omemballering er påkrævet på 

grund af varens beskaffenhed, har K. Hansen Transport AS ret til at foretage en sådan emballering 

for kundens regning. Manglende emballering eller omemballering kan ikke medføre 

erstatningspligt for K. Hansen Transport AS.  

 

Hele paller og lignende vil ikke blive nedbrudt med henblik på kontrol, medmindre K. Hansen 

Transport AS finder et særligt bestyrket grundlag herfor. Nedbrydning og opbygning af paller sker 

da for kundens regning.  

 

 

4. Udlevering 

 

Ved udlevering skal kunden så vidt muligt underrette K. Hansen Transport AS om den ønskede 

udlevering senest den forudgående dag inden for normal åbningstid.  

 

Det påhviler kunden at give K. Hansen Transport AS de for varens identifikation og fremfindelse 

nødvendige oplysninger.  

 

Kunden er før udlevering pligtig til at underskrive kvittering vedrørende den udleverede vares art, 

antal og tilstand.  

 

 

5. Forsikring 

Kunden tegner og bekoster selv forsikring mod brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, hærværk og 

vandskade for varerne under oplagring hos K. Hansen Transport AS, inkl. eventuelle krav fra SKAT 

i forbindelse med en sådan hændelse, jf. NSAB2015. 

 

 

6. K. Hansens Transport AS’ erstatningsansvar 

 

K. Hansen Transport AS er med de i disse almindelige betingelser indeholdte undtagelser 

erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skader, der under opbevaring og 

håndtering opstår på de indleverede varer, idet K. Hansen Transport AS dog alene er 

erstatningsansvarlig, såfremt skaden er forårsaget ved grov uagtsomhed eller forsæt. 
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K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig i det omfang en skade er dækket af kundens 

egen forsikring, herunder forsikring i henhold til pkt. 5.1. Dette gælder selvom kunden ikke har 

tegnet den under pkt. 5.1 nævnte forsikring, idet K. Hansen Transport AS da er ansvarsfri i det 

omfang den pågældende forsikring ville kunne have dækket skaden.  

 

K. Hansen Transport AS’ erstatningsansvar over for den enkelte kunde er begrænset, således at 

det ikke kan overstige 8,33 SDR pr. kg bruttovægt.  

 

K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader.  

 

K. Hansen Transport AS hæfter ikke for driftstab, avancetab, antikvitetsværdi, affektionsværdi 

eller indirekte tab af nogen art.  

 

K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for skader, der helt eller delvist er forårsaget 

af force majeure, maskinskade, tekniske uheld, arbejdsnedlæggelse, lock-out, borgerlige 

uroligheder, naturkatastrofer, mangel på nødvendig arbejdskraft, mangel på elektricitet, tyveri, 

hærværk eller årsager, der kan sidestilles med de nævnte.  

 

K. Hansen Transport AS er ikke erstatningsansvarlig for skader, der er forårsaget af dårlig eller 

uhensigtsmæssig emballering.  

 

Har kunden undladt at gøre K. Hansen Transport AS opmærksom på, at varen er særlig kostbar 

eller krævede særlig opbevaring/håndtering, jfr. pkt. 3.2, er K. Hansen Transport AS ikke 

erstatningsansvarlig for det tab, der derved var upåregneligt for K. Hansen Transport AS. 

 

Kunden skal snarest efter at være blevet bekendt med den skete skade over for K. Hansen 

Transport AS gøre krav om erstatning gældende, idet kravet i modsat fald fortabes.  

 

Kunden er uberettiget til at modregne et erstatningskrav i K. Hansen Transport AS’ krav i henhold 

til opbevaringsaftalen, medmindre modregning forudgående accepteres af K. Hansen Transport AS 

eller erstatningskravet er fastslået ved endelig dom.  

 

Ifalder K. Hansen Transport AS som følge af en skade på en kundes ting ansvar over for 

tredjemand, er kunden forpligtet til at friholde K. Hansen Transport AS for ansvaret.  

 

Forsikrings- og erstatningsanliggender sker efter NSAB2015. 

 

Force majeure 

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens 

opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: 

 

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom 

anbefalinger fra myndighederne om sundhedskriser, epidemier eller lignende sygdomsudbrud, 

brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, 
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beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig 

vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra 

underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.  

 

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse, 

medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses 

på dette tidspunkt. 

 

Det påhviler parterne uden ugrundet ophold skriftligt at underrette hinanden, dersom der 

indtræffer omstændigheder som nævnt ovenfor. 

 

 

7. Kundens erstatningsansvar 

 

Kunden er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.  

 

Kunden er tillige erstatningsansvarlig efter dansk rets regler om produktansvar.  

 

Kunden er tillige erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets regler om produktansvar.  

 

K. Hansen Transport AS skal snarest efter at være blevet bekendt med den skete skade gøre krav 

om erstatning gældende over for kunden, idet kravet i modsat fald fortabes.  

 

 

8. Pris og betalingsbetingelser 

 

De til enhver tid gældende priser m.v. oplyses ved henvendelse til K. Hansen Transport AS.  

 

K. Hansen Transport AS er efter et forudgående skriftligt varsel på 30 dage berettiget til under et 

løbende oplagringsforhold at ændre pris i såvel opadgående som nedadgående retning, 

medmindre andet er aftalt i det enkelte kundeforhold. I tilfælde af prisændring er kunden 

berettiget til straks at opsige kontrakten.  

 

Skyldige beløb er forfaldne til betaling ved modtagelse af faktura fra K. Hansen Transport AS.  

 

Ved kundens betalingsmisligholdelse er K. Hansen Transport AS berettiget til straks at ophæve 

kontraktforholdet samt i øvrigt forholde sig i overensstemmelse med reglerne i pkt. 9.0. 

 

 

9. Tilbageholdsret og håndpanteret 

 

K. Hansen Transport AS har tilbageholdsret og håndpanteret i oplagrede varer dels for alle på 

varerne hvilende krav og omkostninger og dels for øvrige forbedringer imod vareejeren 

hidhørende fra tidligere oplagring og/eller håndtering af varer.  
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K. Hansen Transport AS har tilbageholdsret og panteret i gods, som er under K. Hansen Transport 

AS’ kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger – vederlag og lagerleje iberegnet, dels 

for samtlige K. Hansen Transport AS’ øvrige fordringer på afsender. 

 

Bortkommer eller ødelægges godset, har K. Hansen Transport AS tilsvarende panteret over 

erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. 

 

Betales K. Hansen Transport AS’ forfaldne fordringer ikke ved forfald, er K. Hansen Transport AS 

berettiget til at sælge så meget af godset, at de samlede fordringer inkl. omkostninger dækkes. 

Såfremt misligholdte beløb ikke betales inden for en frist på 10 dage efter K. Hansen Transport 

AS’ afgivelse af skriftligt påkrav herom, er K. Hansen Transport AS berettiget til på betryggende 

måde at lade bortsælge så stor en del af varerne, at K. Hansen Transport AS’ fordring inkl. 

omkostninger dækkes. 

 

Endvidere har K. Hansen Transport AS tilbageholdsret i gods, som er under K. Hansen Transport 

AS’ kontrol, dels for alle på godset hvilende omkostninger dels for samtlige K. Hansen Transport 

AS’ øvrige fordringer på Kunden 

 

Bortkommer eller ødelægges godset, har K. Hansen Transport AS tilsvarende tilbageholdsret over 

erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber eller andre. 

 

 

10. Lovvalg og værneting 

 

Alle tvister mellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS’ kunder skal afgøres efter 

dansk ret.  

 

Alle retssager imellem K. Hansen Transport AS og K. Hansen Transport AS’ kunder skal anlægges i 

Danmark enten ved Retten i Esbjerg eller ved Vestre Landsret, afhængig af sagens økonomiske 

værdi. 

 

 

 

 

 

11. Lageradresser 

 

K. Hansen Transport AS opbevarer gods på flere fysiske lageradresser. Hovedadressen er Park Alle 

18–20, 6600 Vejen, men i tilknytning hertil anvendes ligeledes Park Alle 14, 6600 Vejen, 

Sverigesvej 8, 6600 Vejen samt Vestergade 2, 6600 Vejen – evt. m.fl. adresser. For oplysninger 

om hvor dit gods opbevares, fx af hensyn til forsikringsangivelse kan du rette henvendelse til K. 

Hansen Transport AS. 
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12. Ikrafttræden 

 

Nærværende forretningsbetingelser for oplagring og håndtering træder i kraft den 1. januar 2007. 
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