
Leverandørbetingelser
Til vores leverandører og underentreprenører
Effection A/S tilbyder følgende betingelser til vores leverandører og underentreprenører:

Adresser
Effection A/S har som udgangspunkt to hoveddomiciler, Aarhus og Måløv, men juridisk skal 
vi have én selskabsadresse. Denne er Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv.
Effection Vest, Brendstrupgårdsvej 29, 8200 Aarhus N
Effection Øst, Måløv Teknikerby 2, 2760 Måløv
Begge er juridisk under CVR nr. 15134488

Priser
Alle priser tilbudt af leverandøren eller aftalt mellem parterne, anses for at være inklusive alle 
gebyrer herunder, men ikke begrænset til, faktureringsgebyrer, ekspeditionsgebyrer, olie- og 
miljøtillæg mv. samt transport og håndteringsomkostninger af enhver art. Hvis ikke andet er 
angivet er leveringsbetingelser DDP (”leveret betalt afgift”).

Fakturaindhold
Fakturaer udstedt til Effection A/S kan kun omhandle én sag/ét projekt.
Modtagne fakturaer SKAL være påført følgende;
– købsordres nummer som består af initialer og seks cifre
– navn på indkøber

Fakturering
Fakturaer, kreditnotaer og kontoudtog modtages KUN på mail og skal sendes som PDF-fil til: 
invoice@effection.dk

Forsinkelser
Ved forsinkelse af den aftalte leveringstid, skal den ordreafgivende af kundens medarbejdere 
straks orienteres. Leverandøren skal angive årsag til forsinkelsen, samt hvornår leverancen i så fald 
forventes at finde sted. Leverandøren skal, så vidt muligt, mindske generne ved forsinkelsen uden 
omkostninger for kunden. Såfremt leverandøren ikke overholder leveringstiden, forbeholder 
kunden sig ret til at gøre brug af dækningskøb.

Betalingsbetingelser
Standard betalingsbetingelser er ”løbende uge + 45 dage”.

Modregning
Effection A/S er berettiget til at modregne ethvert krav i betalingen, som Effection A/S måtte 
få mod leverandøren. Hvad enten kravet vedrører et aktuelt projekt eller entreprise, eller ethvert 
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andet retsforhold parterne imellem. Modregningen sker ved, at Effection A/S modregner det 
fulde beløb i betalinger til underentreprenøren indtil et beløb svarende til kravets størrelse 
er modregnet.

Tilbagedaterede fakturaer
Effection A/S accepterer IKKE tilbagedaterede fakturaer.
Forfaldsdato beregnes fra leverandørfakturaens modtagelsestidspunkt jf. pkt. 5 ovenfor.

Kontoudtog
Fremsend venligst kontoudtog hver den første 1. arbejdsdag i ny måned.
Manglende fremsendelse af kontoudtog kan medføre forsinkelse i betaling.

Forsikringscertifikater
Underentreprenører, der leverer varer og mandskab til Effection A/S skal, på forlangende, 
fremsende gyldige forsikringscertifikater for følgende forsikringer;

Erhvervs- og produktansvarsforsikring, samt arbejdsskadeforsikring
 
Fortrolighed
Det er ikke tilladt at dele viden, billeder, video eller nogen form for information om de projekter 
som leverandøren måtte få kendskab til. Det er heller ikke tilladt at anvende den udførte opgave 
som referencecase.

Leverandøren forpligter sig til, hverken direkte eller indirekte, at videregive fortrolig information 
til tredjemand uden Effection’s udtrykkelige skriftlige samtykke. Ved fortrolig information forstås 
enhver information modtaget fra Effection. 

Leverandøren forpligter sig endvidere til at træffe alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at 
beskytte de modtagne informationer, samt til ikke at kopiere, reproducere eller på anden måde 
gengive de modtagne oplysninger uden Effection’s skriftlige samtykke, hverken helt eller delvist. 

Leverandøren forpligter sig til endvidere at pålægge sine medarbejdere samt underleverandører 
en tilsvarende forpligtelse til hemmeligholdelse.  

Denne fortrolighed er gældende fra leveringstidspunktet og i en periode på 24 måneder 
herefter. En hver overtrædelse af dette vil blive betragtet som alvorligt brud på samarbejdet.
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