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1. Generelt 
1.1. Disse generelle samhandelsbetingelser finder anvendelse for 

al samhandel med Stena i det omfang de ikke udtrykkeligt 
fraviges ved anden skriftlig aftale. 

1.2 Stena forbeholder sig ret til at ændre i samhandelsbetingelser. 
Gældende samhandelsbetingelser kan til enhver tid findes på 
www.stenarecycling.dk. 

1.3 Alle tilbud fra Stena, herunder tilbud på Stenas hjemmeside, i 
markedsføringsmateriale eller anden steds, er ikke bindende 
for Stena, førend Stena har accepteret ordren ved 
fremsendelse af en ordrebekræftelse. 

 

2. Definitioner 
2.1. “Kunde” betyder enhver kunde som indgår aftale med Stena 

vedrørende enten (i) leje eller lån af Materiel eller (ii) 
aflevering af Produkter. 

2.2. ”Materiel” betyder containere, kasser, komprimatorer og andre 
beholdere samt alt andet materiel, der udlejes eller udlånes af 
Stena til Kunderne i forbindelse med samhandlen. 

2.3. ”Produkter” betyder genanvendelsesprodukter, farligt affald, 
øvrigt virksomhedsaffald o. lignende. 

2.4.  “Stena” betyder Stena Recycling A/S, CVR-nr. 24208362, 
samt datterselskaber af førnævnte selskab 

 

3. Brugsret og leje af Materiel 
3.1. Stena bevarer den fulde ejendomsret til al Materiel, som stilles 

til rådighed for Kunden. 
3.2. Stena er ansvarlig for at sikre, at Materiel er i forsvarlig og 

sikker stand ved levering. 
3.3. Kunden må alene anvende Materiellet i sin 

erhvervsvirksomhed. Kunden må i intet tilfælde sælge, 
pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde retligt råde 
over Materiellet. 

3.4. Materiel må kun benyttes til det med Stena aftalte eller 
forudsatte formål. 

3.5. Stena har ret til at besigtige Materiellet med henblik på kontrol 
af korrekt brug. 

3.6. Kundens brug af Materiel skal ske efter gældende lovgivning, 
og Kunden skal altid holde Materiellet forsikret og i en 
forsvarlig og sikker stand. 

3.7. Kunden skal straks give Stena besked i tilfælde af 
beskadigelse eller mangler på Materiel. 

3.8. Reparationer og vedligeholdelse af Materiel foretages af 
Stena eller dennes samarbejdspartner.  

3.9. Kunden er objektivt ansvarlig for alle skader på Materiellet, 
som ikke er forårsaget af Stena. Almindelig slitage og ælde er 
undtaget Kundens ansvar. 

3.10. Kunden er ansvarlig for korrekt og lovlig placering af materiel, 
således at det lejede ikke kan forvolde skade på tredjepart. 
 

4. Levering og afhentning af Produkter 
4.1. Fra levering af Produkterne til Stena, er Stena ansvarlig for, at 

transport, håndtering og bortskaffelse af Produkterne opfylder 
gældende offentligretlige regler, samt at indberette 
bortskaffelsen til de relevante myndigheder i 
overensstemmelse med gældende regler. 

4.2. Stena skal have uhindret adgang til levering og afhentning af 
materiel, og Kunden er forpligtet til at udlevere de nødvendige 
nøgler/adgangskort til porte, døre, m.m.  

4.3. Hvis adgangsforhold eller vægt af Materiel umuliggør planlagt 
tømning, forbeholder Stena sig ret til at fakturere for forgæves 
kørsel. 

4.4. Stena er dog alene ansvarlig som anført i punkt 4.1, såfremt 
Kunden har sorteret og klassificeret Produkterne korrekt. Hvis 
Kunden er i tvivl om Produkternes klassificering og 
sammensætning, skal Stena kontaktes. Såfremt Kunden ikke 
har sorteret og/eller klassificeret Produkterne korrekt, skal 
Kunden godtgøre Stena alle ekstra omkostninger, der måtte 
opstå som følge heraf, herunder efterfølgende eller mere 
tidskrævende sortering eller oprydning, og omkostninger til 
udbedring af skader på Materiel eller køretøjer. Stena er 
desuden berettiget til at nægte at aftage flere Produkter fra 
Kunden. 

4.5. Stena har til enhver tid ret til at afvise eller afbryde en 
tømning/afhentning af Produkter, hvis Stena skønner, at 
Kunden ikke har sorteret Produkterne korrekt, eller at 
Produkterne ikke overholder de til enhver tid gældende regler 
for transport af affald, herunder farligt gods og genanvendelige 
materialer, eller såfremt sikkerheden ikke skønnes forsvarlig. 

4.6. Kunden skal sikre, at Produkter, som sendes til behandling 
hos Stena og eller dennes underleverandør, er i 
overensstemmelse med det af Kunden bestilte og oplyste. 

4.7. Stena fraskriver sig ansvaret for skader og slitage på Kundens 
eget materiel, som måtte håndteres af Stena. 

4.8. De til enhver tid gældende vejledende bestillingstider for 
afhentning af Produkter kan forefindes på Stenas hjemmeside. 

 
5. Erstatningsansvar 

5.1. Stenas erstatningsansvar under disse generelle 
samhandelsbetingelser, herunder for skade på person eller 
ejendom, er i alle tilfælde begrænset til 1 mio. kr. per skade. 

5.2. Stena kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, 
udgiftstab, øgede udgifter, avancetab eller andre indirekte tab 
eller følgeskader, samt internt tidsforbrug, medmindre Stena 
har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. 

5.3. Kunden er forpligtet til at fremsende eventuelle erstatningskrav 
til Stena senest 10 hverdage efter at Kunden er blevet eller 

burde være blevet bekendt med tabet.  
5.4. Stena erstatter bortkomne nøgler udleveret til indgangsporte 

m.v., Omstilling af låsesystemer erstattes ikke. 
 

6. Priser og prisregulering 

6.1. Udlån eller udleje af Materiel samt afhentning af Produkter og 
øvrige ydelser leveret af Stena afregnes Kunden efter Stenas 
til enhver tid gældende prislister, medmindre andet er skriftligt 
aftalt. 

6.2. Faktura tilskrives olietillæg, som udgør et procenttillæg af de 
ydelser som er omfattet af dieselforbrug. Procenttillægget 
reguleres i henhold til brændstofprisudviklingen. 

6.3. Stenas priser er fastsat for kørsel indenfor normal arbejdstid. 
Ved normal arbejdstid forstås hverdage i tidsrummet klokken 

06.00 til 16.00. For kørsel, rekvireret udenfor normal 
arbejdstid, beregnes et tillæg. 

6.4. De aftalte priser for service og ydelser, reguleres typisk en 
gang årligt. 

6.5. Stena er berettiget til løbende og uden varsel at regulere priser, 
tillæg og gebyrer for alle ydelser, for brug af Materiel og 
afhentning af Produkter, herunder at foretage regulering 
såfremt der sker ændring i priser på materialer og råvarer. 

 

7. Betalingsvilkår 
7.1. Betaling skal ske senest den dato, som fakturaen angiver som 

sidste rettidige betalingsdag. 
7.2. Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales. Kunden er 

således ikke berettiget til at foretage modregning i eventuelle 
krav mod Stena. 

7.3. Såfremt betaling sker efter forfaldsdagen, skal Kunden betale 
rente af det forfaldne beløb og desuden er Stena berettiget til 
at opkræve rykkergebyrer og kompensationsbeløb. Dette 
sker i henhold til rentelovens bestemmelser herom.  

 

8. Varighed og overdragelse 

8.1. Samhandlen kan af hver part opsiges skriftligt med 3 
måneders varsel, dog tidligst til udløb 12 måneder efter første 
levering. 

8.2. Samhandelsforholdet kan kun med skriftlig godkendelse fra 
Stena overdrages fra Kunden til en tredjemand. 

8.3. Kunden er ikke berettiget til at reducere sin beholdning i 
henhold til det mellem Parterne i øvrigt aftalte af Materiel og 
indlevering af Produkter for at undgå sine forpligtigelser i 
samhandelsperioden i henhold til pkt. 8.1.. 

 

9. Ophør 
9.1. Senest på samhandelsforholdets sidste dag skal al Materiel 

være tilgængelige for hjemtagning. Omkostninger til 
nedtagning af Materiel og eventuel reetablering hos Kunden 
påhviler Kunden. 

9.2. Kunden skal afregne restværdi på særligt indkøbt Materiel på 
ophørstidspunktet.  

9.3. Ved ophør af samhandlen i utide afregnes en konventionalbod 
svarende til Stenas gennemsnitlige indtjening i løbet af de 
seneste 12 måneder. Såfremt Kundens samhandelsforhold med 
Stena på tidspunktet for Samhandelens ophør, har haft en længde 
på under 12 måneder, opgøres konventionalboden til den 
forventelige indtjening over de kommende 12 måneder. 

9.4. Ved ophør af samhandel er Kunden forpligtet til at betale for 
Stenas afhentning af Materiel, herunder transport til Stenas 
adresse samt vask og eventuel reparation af skader på 
Materiellet forårsaget af Kunden jf. 3.9. 

 

10. Konkurs og rekonstruktion 
10.1. I tilfælde af Kundens konkurs eller rekonstruktion er Stena 

berettiget til at hjemtage al Materiel uden varsel. 
 

11. Misligholdelse 
11.1. I tilfælde af Kundens misligholdelse af samhandlen eller disse 

generelle samhandelsbetingelser, er Kunden forpligtet til at 
betale en erstatning til Stena opgjort i overensstemmelse med 
pkt. 9.3 og 9.4. 

 

12. Fortrolighed  

12.1. Alle aftaler, tilbud og priser og kontraktlige forhold skal til 
enhver tid holdes fortroligt mellem Kunden og Stena. 

 

13. Force majeure 

13.1. Følgende omstændigheder (force majeure) medfører 
ansvarsfrihed for Stena, såfremt de forhindrer Stenas 
retmæssige levering i henhold til aftalen med Kunden eller 
gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: energimangel, 
naturkatastrofer, generalstrejke/blokade, arbejdskonflikter 
hos Stena og Stenas underleverandører og stop for forsyning 
og enhver anden omstændighed, Som Stena eller dennes 
underleverandør ikke har kontrol over, så som f.eks. brand, 
krig, usædvanligt vejr og naturkatastrofer, almindelige 
vareknaphed restriktioner af drivkraft samt lignende forhold, 
mv.  

13.2. Stena vil inden rimelig tid skriftligt underrette Kunden, dersom 
der indtræffer omstændigheder som beskrevet i pkt. 13.1. 

 

14. Værneting 
14.1. Disse generelle samhandelsbetingelser er underlagt dansk ret. 
14.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, 

som er reguleret af disse generelle samhandelsbetingelser, og 
som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i 
Glostrup. 

 

http://www.stenarecycling.dk/

