Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver
1.
Ansvarsforhold
1.1. Instituttet er ansvarlig over for rekvirenten i
overensstemmelse med dansk rets erstatningsregler
med de begrænsninger, som følger af punkt 1.2-1.11.
1.2. Instituttets rådgivning, prøvninger, udfærdigelse af
prøvningsattester/-rapporter,
undersøgelse
og
kontrolopgaver – uanset disses art – sker på grundlag
af den viden og den teknik, som instituttet råder over
på tidspunktet for rådgivningen eller på tidspunktet for
prøvningens,
undersøgelsens
eller
kontrollens
udførelse. Instituttet er ikke ansvarligt, hvis en senere
udvikling måtte vise, at instituttets viden og teknik er
mangelfuld eller urigtig.
1.3. Såfremt en af instituttet afgivet rådgivning,
prøvningsattest/-rapport eller kontrolrapport anvendes
til formål, som ligger uden for de rammer, som har
ligget til grund for instituttets rådgivning, prøvning eller
kontrol, jf. de udfærdigede rapporter, kan instituttet
ikke drages til ansvar herfor.
1.4. Forvolder et af rekvirenternes produkter skade,
har
instituttet
intet
ansvar
for
en
sådan
skadeforvoldelse,
1.4.1. hvis den skadeforvoldende adfærd er begået af
rekvirenten, før end instituttets prøvningsattest/rapport eller kontrolrapport er afgivet af instituttet,
1.4.2. hvis det skadeforvoldende produkt ikke konkret
har været afprøvet af instituttet, med mindre
rekvirenten godtgør, at det skadevoldende produkt på
alle måder er identisk med et af instituttet konkret
afprøvet produkt, og
1.4.3. hvis skaden skyldes en egenskab ved produktet
eller en anvendelse af produktet, som enten ikke er
prøvet og beskrevet i prøvningsrapporten, eller som
afviger fra instituttets beskrivelse i prøvningsrapporten
af
produktegenskaber
eller
en
mulig
produktanvendelse.
1.5. Instituttet har intet ansvar for skader eller andre
tab, som indtræffer i forbindelse med en anvendelse af
udtalelser fra instituttet, hvis det af instituttet e angivet,
at udtalelserne hviler på en skønsmæssig bedømmelse
eller vurdering.
1.6. Har instituttet påtaget sig at udøve kontrol med
om en ydelse er kontraktmæssig, og såfremt resultatet
af en sådan kontrol skal foreligge inden en frist,
påhviler det rekvirenten udtrykkeligt at gøre
opmærksom herpå ve rekvireringen. Ved sådan en
kontrol begrænses instituttets ansvar til alene at gælde
en eventuel for sen påtale af, at den pågældende
ydelse ikke er kontraktmæssig.
Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
E-mail: dbi@dbi-net.dk, Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01, www.dbi-net.dk

Instituttet er ikke ansvarligt for forsinkelse i forbindelse
med udførelse af opgaver for rekvirenten.
1.7. Har instituttet udlejet materiel eller solgt
produkter, er instituttets ansvar som udlejer eller som
sælger begrænset til tilfælde, hvor det dokumenteres,
at en misligholdelse eller produktskade skyldes fejl eller
forsømmelse fra instituttets side.
1.8. Har instituttet modtaget prøver og materiel, om
hvilket det med rekvirenten er aftalt eller forudsat, at
prøven eller materiellet skal tilbageleveres rekvirenten,
er instituttet kun ansvarlig for tab eller beskadigelse af
det modtagne, hvis det kan dokumenteres, at der er
udvist en fejl eller en forsømmelse fra instituttets side.
1.9. Instituttets ansvar er begrænset til værdien af den
modtagne prøve eller det modtagne materiel. Hvis
tilbagelevering af prøver og materiel ikke er aftalt eller
forudsat, vil opbevaring på instituttet kun ske indtil 1
måned efter opgavens afslutning, hvorefter effekter kan
kasseres eller tilsendes rekvirenten på dennes regning.
Prøver og materiel, der er overladt instituttet, er ikke
dækket under instituttets forsikringer, hvorfor det
påhviler rekvirenten at tegne almindelige forsikringer
for tab ved brandskade, vandskade, tyveri og hærværk.
1.10. Udover de i punkt 1.2-1.9 anførte tilfælde kan
instituttet gøres ansvarligt, såfremt det dokumenteres,
at skade skyldes fejl eller forsømmelse fra instituttets
side. Instituttets ansvar for ting, kan dog aldrig
overstige kr. 500.000,- pr. skade. Instituttet hæfter
aldrig for tab af produktion, driftstab, avancetab og
andet indirekte tab. Instituttet kan ikke gøres ansvarligt
for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden
for 3 år efter instituttets afgivelse af den ydelse, på
hvilken ansvar begrundes.
1.11. Såfremt anden skadelidt end rekvirenten rejser
sag mod instituttet med en påstand om ansvar, som
rækker ud over de i punkt 1.1 til 1.10 nævnte grænser,
er rekvirenten pligtig at overtage en sådan sag, hvis
instituttet ønsker det. Rekvirenten er endvidere pligtig
at
holde
instituttet
skadeløs
for
ethvert
erstatningsansvar, som instituttet måtte ifalde, eller for
anden udgift instituttet måtte have i forbindelse med
skadeforvoldelsen, og som rækker ud over de punkt
1.1-1.10 nævnte grænser.
2.
Diskretionspligt
2.1. Instituttet har tavshedspligt med hensyn til
opgaveløsninger og indgåede aftaler og deres indhold.
Meddelelse til tredjepart kan kun ske efter rekvirentens
skriftlige tilladelse.
2.2. Såfremt et forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til
resultater af almindelig interesse, kan instituttet kun

lade disse resultater offentliggøre, hvis rekvirentens
rettigheder ikke krænkes.

etiket fastgjort til produktet, så den er synlig, letlæselig
og ikke kan slettes.

2.3. Når instituttet påtager sige en opgave, hvori
indgår vurdering af en ydelse præsteret af tredjepart,
skal rekvirenten respektere, at instituttet kan henvende
sig til tredjeparten og til andre relevante instanser for
at søge oplysninger til brug ved opgavens løsning
medmindre andet skriftligt er aftalt med rekvirenten.

4.7 Ved tilbagetrækning eller ophør af den certificering,
der har dannet grundlag for tilladelse til anvendelse af
DBIs identifikationsnummer, skal al anvendelse af DBIs
identifikationsnummer straks ophøre.

3.
Offentliggørelse af attester m.v.
3.1. Instituttets attester og rapporter må kun
offentliggøres i deres helhed. Offentliggørelse i uddrag
må kun ske, hvis instituttets skriftlige tilladelse
foreligger.
3.2. Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til
instituttets
medarbejdere
i
reklameog
markedsføringsforanstaltninger, med mindre der på
forhånd i hvert enkelt tilfælde er indhentet skriftlig
tilladelse fra instituttet.
4.

Betingelser for brug af DBIs identifikations
nummer 0845
4.1 Rekvirenten (fabrikanten eller dennes bemyndigede
repræsentant) er ansvarlig for at anbringe CE/ratmærkningen. Hvor DBI deltager i produktionskontrol fasen (for produkter under AVCP system 1 eller
for produkter under modul D, E og F) kræver det, at
DBIs identifikationsnummer 0845 skal ledsage CE/ratmærket i henhold til den harmoniserede tekniske
lovgivning. For produkter dokumenteret under AVCP
system 3 er instituttets rapporter forsynet med DBIs
identifikationsnummer 0845.

4.8 DBI kan efter eget valg, og hvis det findes
hensigtsmæssigt,
træffe
enhver
form
for
foranstaltninger over for fabrikanter, der ikke
overholder nærværende regler.
5.
Rettigheder til opgavens resultater
5.1. De materielle resultater, instituttet frembringer
inden for en aftale om rekvireret opgave, og retten til at
udnytte dem tilhører alene rekvirenten.
5.2. Almen viden samt resultater og erfaringer
(herunder opfindelser), som måtte være udviklet af
instituttet under arbejdet med opgaven, men som ikke
falder ind under den stillede opgave, er instituttets
ejendom, og instituttet er berettiget til at anvende dem
ved alment forskningsarbejde samt ved rekvirerede
opgaver.
6.
Underentreprenører
6.1. Instituttet er berettiget til helt eller delvist at lade
andre udføre opgaven på instituttets ansvar efter
skriftlig aftale med rekvirenten.
7.
Fakturerings- og betalingsbetingelser
7.1. Rekvirenten er pligtig at betale for instituttets
arbejde uafhængigt af, om forventede resultater opnås.

4.2 I ovennævnte forbindelser må DBIs identifikationsnummer ikke anvendes som vildledende reklame, fx
som garant for fabrikantens produkter.

7.2. Ved undersøgelser af længere varighed, er
instituttet berettiget til at foretage acontofakturering,
ligesom der efter instituttets skøn kan ske
forudfakturering.

4.3 DBIs identifikationsnummer må ikke anvendes til
formål, aktiviteter eller arrangementer, der er
uforenelige med DBI.

7.3. Betalingsbetingelserne er netto kontant, 30 dage
efter fakturadato.

4.4 DBI er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen
art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af
brugen af DBIs identifikationsnummer.
4.5 DBI er ikke ansvarlig over for tredjemand i
forbindelse med krav, som udspringer af rekvirentens
anvendelse af DBIs identifikationsnummer og skyldes
dennes handlinger eller undladelser.
4.6 For produktcertificering under AVCP system 1 eller
under modul D, E og F, hvor DBIs identifikationsnummer skal ledsage CE-/ratmærket skal CE/ratmærkningen anbringes på produktet eller på en
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7.4. Ved forsinket betaling tilskrives rente med
diskontoen +1,5% pr. måned fra forfaldsdatoen.
7.5. Skriftlige tilbud er gældende 3 måneder fra
tilbudsdato.
8.
Tvistigheder
8.1. Eventuelle tvistigheder, der ikke har kunnet
afgøres ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret og
med Retten i Glostrup som værneting.
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