
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR GAMLE MURSTEN 

1. Generelt 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig 
aftale mellem parterne og finder anvendelse for alle tilbud, ordrebekræftelser, salg og leverancer foretaget af 
Gamle Mursten. 

2. Tilbud, ordrebekræftelse og accept 

En ordre/bestilling er først bindende for Gamle Mursten, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller 
den bestilte vare. 

Såfremt køber er af den opfattelse, at oplysningerne i en modtagen ordrebekræftelse eller vilkårene i 
nærværende salgs- og leveringsbetingelser er i strid med den indgåede aftale, skal køber straks skriftligt gøre 
indsigelse herom. 

Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers 
almindelige betingelser. 

3. Tegninger og beskrivelser 

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, data af teknisk art samt priser, som er anført i kataloger, tilbud, 
billedmaterialer, på hjemmesider, prislister er omtrentlige og er ikke udtryk for nogen form for garanti eller 
tilsikring. 

4. Produktet 

Leverancer fra Gamle Mursten ApS kendetegnes ved at være unika og følgende vil være forekommende: 

Maskinrensede sten: Har afrundede kanter, der kan forekomme maling eller kalkrester på facadesiden, der kan 
forekomme manglende hjørner og slagskader, størrelsen på stenene kan variere og farverne kan variere, 
hvorfor det er en god ide at anvende sten fra flere paller samtidigt. Der forekommer både massive og cellesten 
på samme palle og der kan forekomme sodsten der først kan ses ved senere overfladebehandling. Patinerede 
mursten kan have sætte-mærker på den patinerede side.  

Håndrensede sten: Farverne kan variere, derfor er det en god ide at anvende sten fra flere paller samtidigt, der 
kan forekomme både massive og cellesten på samme palle, der kan forekomme enkelte slagskader. 

5. Priser og betaling 

Ordrer ekspederes efter modtagelse af betaling, med mindre andet er aftalt. 

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms og andre afgifter. Der indhentes fragtpris efter 
godkendelsen af det samlede køb, såfremt dette tilvælges.  

På gamlemursten.dk kan køber betale via faktura eller dankort, Visa, Mastercard. Betales med Dankort, Visa og 
Mastercard tages et gebyr forbindelse med betalingen i henhold til NETS/Teller fastsatte gebyrsatser. 

Betales via faktura skal betaling erlægges inden for den på fakturaen angivne dato. Med mindre andet er aftalt, 
er betalingsbetingelserne 8 dages netto. Varen afsendes først på det tidspunkt, betalingen er indgået på Gamle 
Murstens konto. 

Gamle Mursten bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling, herunder af eventuelle 
renter mv er erlagt. 

Alle fremsendte tilbud er gældende 30 dage, eller så længe lager haves. 

6. Levering 



Via indkøbskurven på gamlemursten.dk vælges leveringsmåde - herunder afhentning. Leveringstid er ca. 2-6 
hverdage eller efter aftale ved større ordrer. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene 
vejledende for Gamle Mursten medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. 

Levering sker fra Gamle Murstens lager eller ab værk, medmindre andet er skiftligt aftalt. Ved endt levering 
overgår ansvaret for varen til køber. 

Gamle Mursten har til enhver tid ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde: 

 Force majeure 

 Ved forsinkelse, som skyldes Gamle Murstens leverandører, transportører eller tredjemænd. 

 Usædvanligt vejrlig eller klimapåvirkninger. 

 Arbejdskonflikter uanset årsag. 

 Offentlige påbud eller forbud, som Gamle Mursten ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. 

Hvis parterne har truffet aftale om levering på købers adresse eller et andet af køber anvist sted, leverer Gamle 
Mursten varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast 
eller beskadige køretøjet eller omgivelserne. Uanset den mest omhyggelige læsning, transport og aflæsning er 
en vis beskadigelse af sten uundgåelig. Det tilrådes, at der regnes med et ekstra kvantum på 5%. 

7. Undersøgelsespligt og reklamationsret 

Der yders reklamationsret på varer købt på gamlemursten.dk i overensstemmelse med købeloven. 

Køber skal straks ved udlevering eller modtagelsen – og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de 
leverede varer for at sikre sig, at disse svarer til det bestilte, er mangelfri, herunder at farve- og nuance 
forskelle ligger inden for det acceptable. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som køber 
har eller burde have konstateret ved ovennævnte kontrol, skal køber fremsættes over for Gamle Mursten straks 
og senest 8 dage efter varens levering til køber, for at kunne tages i betragtning. I modsat fald har køber 
fortabt sin ret til senere at påråbe sig dette. 

8. Fortrydelsesret og aftale om returnering 

Internetsalg:  

Køber har 14 dage til at meddele, at de fortryder købet. Herefter har køber 14 dage til at returnere varen, 
såfremt ordren ikke er beskadiget. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden eller en af 

kunden angiven tredjemand, får varerne i fysisk besiddelse. Ved brug af fortrydelsesret skal Gamle Mursten 
kontaktes før returnering af varer. 

Specialfremstillede varer og unika ordrer, såsom patineringer eller skaller, tages som udgangspunkt ikke retur. 

Kunden hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er 
nødvendigt for at fastslå varernes art og egenskaber – varen må ikke tages i brug eller opmures. 

Returnering sker på købers ansvar og returomkostninger afholdes af køber. Returvarer sendt pr. efterkrav vil 
blive afvist. Returvarer skal påføres returnummer og være forsvarligt emballeret.  

9. Ansvarsbegrænsning 

Gamle Murstens ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, 
avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige 
erstatningsregler, eller på andet grundlag. 

10. Tvister Eventuelle tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder, 
hvis afgørelse er endelig. 

11. Ikrafttræden 

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for modtagne 
ordrer fra og med dette tidspunkt. 


