Generelle salgsbetingelser Westcoast AS
1.
Generelt
Disse betingelser er gyldige for alle leveranser fra Westcoast AS («WAS»), med mindre annet er skriftlig avtalt.
De generelle salgsvilkår rangeres foran andre avtaler og dokumenter som tidligere er gitt i forbindelse med
denne avtalen og tidligere avtaler, inkludert kundens generelle innkjøpsvilkår, dersom slike er utarbeidet. Disse
betingelser kan bare endres dersom partene i felleskap skriftlig avtaler dette.
2.
Gyldighet
Avgitte tilbud har normalt en gyldighet på 1 måned.
Leveringsavtale er først inngått når WAS’ ordrebekreftelse foreligger.
3.
Leveringstid
Leveringstid skal fremgå av ordrebekreftelse og eller leveringskontrakt. I de tilfeller hvor levering er avhengig
av opplysninger fra kunden, og disse ikke fremskaffes til avtalt tid, kan WAS fastsette ny leveringstid.
4.
Priser
Alle prisene i prislisten er eksklusiv merverdiavgift.
WAS tar forbehold om trykkfeil i prislisten.
Prisene kan endres uten varsel hvis ikke regulert i avtale.
Ved avbrekk av kartonger tillegges prisen 10%
5.
Betaling
Netto pr. 15 dager hvis ikke annet er avtalt.
Etter forfall beregnes renter etter gjeldende satser.
Fordringer blir overdratt til Sparebank 1 Factoring AS ved fakturering.
6.
Salgs og leveringsbetingelser
Varene er levert og merket i samsvar med WAS’ standard praksis dersom ikke spesiell merking pakking eller
andre forhold er skriftlig avtalt på forhånd.
Varene leveres CPT (INCOTERMS) fraktfritt ved ordrer over 15.000,- eks. mva. sør for Trondheim inkludert
emballasje hvis ikke annet er avtalt.
Ansvaret og risikoen for varene går over til kunden i samsvar med bestemmelsene i INCOTERMS
Andre leveringsbetingelser må i forkant avtales skriftlig. Dersom leveringsadresse avviker fra kontoradresse, er
det kundens ansvar å informere om dette.
Dersom kunden ønsker forsikring, må dette bestilles særskilt for kundens regning.
Restordrer leveres fraktfritt dersom hovedordren var over det avtalte fraktfrie beløp.
Dersom hovedordren var under det fraktfrie beløpet beregnes 50% frakt ved restleveransen.
Det er ikke anledning til å plusse på nye varer på restordrer. I så tilfelle må restordren og den nye ordren
samsendes og overstige det avtalte fraktfrie beløpet.
7.
Retur og Reklamasjon
Kjøper plikter å undersøke mottatte varer. Melding om manko eller mangler og eller skade må skje straks og
senest 8 dager etter mottakelse.
Ved spesiell avtale kan varer returneres etter avtale. WAS skal i alle tilfeller kontaktes på forhånd for
godkjennelse og forsendelsesmåte. Kopi av pakkseddel og faktura skal følge varen. Det må på forhånd tildeles
et returseddelnummer som det refereres til på all korrespondanse.
Returgebyr på 20% vil bli trukke på kreditnota for å dekke håndteringskostnader.
Det kan ikke påregnes retur av spesialbestilte varer eller varer som er merket med kundens logo eller annen
merking relatert til kunden.
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8.
Produkt
WAS forbeholder seg retten til å endre produktspekteret uten forbehold.
9.
Pant
Westcoast AS har pant i varene inntil hele kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er betalt jfr.
Pantelovens § 3 14/22
10.
Force Majeure
Dersom uventede og uunngåelige hendelser gjør det umulig for WAS å oppfylle sine forpliktelser i henhold til
denne kontrakt, skal WAS straks informere kunden om dette og om de årsaker som umuliggjør leveransen.
Med "force majeure" menes i denne sammenheng hendelser som er utenfor kontraktspartenes kontroll og
som hindrer gjennomførelsen av kontrakten, herunder, men ikke begrenset til krig, fiendtlige handlinger,
streik, lockout, jordskjelv, brann og andre naturkatastrofer, sykdom, forsinkelser eller mangler ved leveranser
fra underleverandører.
WAS er ansvarsfri for uteblitt, forsinket, endret og/eller mangelfull levering i force majeure-tilfellene.
11.
Tvister
Eventuelle tvister om forståelsen av denne kontrakt skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger
frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler.
Tvistemål skal avgjøres etter norsk rett. Verneting er Ålesund tingrett.
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