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Almindelige forretningsbetingelser 

HANSTHOLM INDFRYSNING A/S 
Version 4 - 30. april 2013 

 

 

Disse almindelige betingelser gælder for oplagring på Hanstholm Indfrysning A/S’ (HIAS) kølelager samt for HIAS’ 

håndtering, bearbejdning, indfrysning og alle øvrige arbejds- og opbevaringsydelser.  

 

§1. Forsikring 

1.1 HIAS tegner ikke forsikring for varer oplagret hos HIAS (eller hos tredjemand) for kunden, og kunden opfordres 

derfor til selv at tegne forsikring. 

 

§2. Opbevaring  

1.1 HIAS forbeholder sig ret til at opbevare kundens produkter på tredjemands lager, såfremt tredjemands lager er af 

anerkendt standard. HIAS afregner i disse tilfælde direkte med tredjemand og HIAS hæfter over for kunden som om 

varen var opbevaret hos HIAS. 

 

§3. Ansvarsbegrænsning 

3.1 HIAS er ikke ansvarlig for skade på varer, der er indleveret til oplagring og/eller indfrysning, med mindre det 

godtgøres, at der er udvist meget grov uagtsomhed fra HIAS til last. 

3.2 I tilfælde hvor HIAS kan drages til ansvar jf. pkt. 3.1, er dette i alle forhold og under alle omstændigheder 

begrænset til et beløb svarende til de oplagrede (beskadigede) varers genkøbsværdi på skadestidspunktet, hvilket 

således er HIAS absolutte og maksimale hæftelse. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke under nogen 

omstændigheder. 

3.3 Kunden er ansvarlig og skal friholde HIAS for enhver udgift, der påføres HIAS og/eller tredjemand som følge af, at 

kundens oplagte og/eller hos HIAS indfrosne varer forvolder skade (produktansvarsskade eller lignende ansvar).  

 

§4. Øvrige bestemmelser 

4.1 Med mindre kunden skriftligt giver instruktion om, at han ønsker varen behandlet på en bestemt måde, vil varen 

blive behandlet, således som en vare af den opgivne art efter HIAS skøn fagligt korrekt bør behandles. HIAS kan 

herefter ikke gøres ansvarlig, uanset om den valgte fremgangsmåde viser sig at være uhensigtsmæssig. 

4.2 Skader, der er forårsaget af forhold, som HIAS ikke med rimelighed har kunnet afværge, som fx maskinskade, 

tekniske uheld, arbejdsnedlæggelse, lockout, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, mangel på nødvendig 

arbejdskraft, mangel på elektricitet, tyveri, hærværk mv. kan HIAS ikke gøres ansvarlig for (og betegnes under et som 

force majeure). Disse forhold frigør HIAS for enhver forpligtelse og ethvert ansvar, så længe hindringen og den 

følgevirkninger varer. HIAS vil hurtigst muligt genetablere driften. 

4.3 Opstår der skade, påhviler det HIAS at træffe alle rimelige foranstaltninger for at begrænse skadevirkningerne, 

ligesom der snarest muligt skal gives kunden underretning om skaden. Er HIAS efter de foranstående bestemmelser 

uden ansvar for skaden, debiteres kunden for udgiften til afværgeforanstaltningerne. 

 

§5. Reklamation og forældelse 

5.1 Reklamationer over for HIAS skal fremsættes straks og uden ugrundet ophold. Krav, der måtte blive fremsat over 

for HIAS mere end 6 måneder fra udlagringstidspunktet skal anses som forældede. 

 

*                 *                 * 

 

 

 


