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BERRY GLOBAL, INC. OG DATTERSELSKABER 
STANDARDVILKÅR OG -BETINGELSER FOR KØBSORDRER 

 
Disse standardvilkår og -betingelser for købsordrer (“vilkår og betingelser”) er indarbejdet i hver købsordre (“købsordre”) 
udstedt af Berry Global, Inc.’s datterselskaber (“Berry”) (købsordren samt vilkårene og betingelserne er samlet benævnt 
“aftalen”). Berry accepterer at købe, og leverandøren identificeret i købsordren (“leverandøren”) accepterer at sælge, 
udelukkende i henhold til disse vilkår og betingelser, de varer og/eller tjenester, der er beskrevet i købsordren (“varer”). 
Leverandøren anses for at have accepteret købsordren på den førstkommende af (i) dagen, hvorpå den begynder udførelse for at 
opfylde købsordren, og (ii) fem (5) dage efter modtagelse af købsordren, forudsat at den ikke har udstedt en skriftlig afvisning 
af købsordren til Berry inden for en sådan tidsperiode på fem (5) dage. Ved leverandørens accept og medmindre leverandøren 
og Berry indgår uforenelige vilkår i et særskilt, gensidigt underskrevet dokument, (i) anses købsordren automatisk for at 
indarbejde disse vilkår og betingelser, uanset om købsordren henviser til dem, (ii) gør Berry indsigelse mod og afviser alle 
leverandørens forskellige og yderligere vilkår og betingelser, selvom leverandøren henviser til dem i tilbud, ordrebekræftelser, 
andre dokumenter, der indeholder fortrykte vilkår eller betingelser, korrespondance (f.eks. e-mail) eller på anden måde 
(“leverandør-formularer”), og (iii) intet vilkår eller betingelse i eventuelle leverandør-formularer vil blive en del af kontrakten 
mellem parterne eller binde Berry. Uanset ovenstående, i det omfang, at vilkårene, der udtrykkeligt er angivet i købsordren, er i 
strid med disse vilkår og betingelser, skal vilkårene angivet i købsordren have forrang. Berrys køb af varerne sker udtrykkeligt 
på betingelse af leverandørens accept af disse vilkår og betingelser. 
 

1.  Levering af varer: Leverandøren skal levere varerne til Berry i overensstemmelse med aftalen med den dygtighed, 
omhu, forsigtighed og fremsynethed, der forventes af en omhyggelig leverandør af sådanne varer. Eventuelle varer, tjenester, 
eller ansvarsområder, der ikke specifikt er angivet i aftalen og som med rimelighed er nødvendige for den korrekte levering af 
varerne skal medtages og leveres til den anførte pris i købsordren. Leverandøren skal overholde alle skriftlige politikker (uanset 
om fremvist elektronisk eller på anden måde), anbefalinger, krav og rimelige anvisninger fra Berry, der tilvejebringes fra tid til 
anden, herunder uden begrænsning, alle sikkerhedsforordninger og -regler, der fra tid til anden er gældende for enhver del af 
Berrys anlæg, lokaler eller andre faciliteter, hvortil leverandøren eller dennes repræsentanter har adgang. Leverandøren og 
dennes varer skal enhver tid overholde Berrys kvalitetssikringskrav, der er indeholdt i Berrys leverandøradfærdskodeks 
(tilgængelig online på <https://www.berryglobal.com/legal>), samt eventuelle andre krav med hensyn til varerne, som kan 
kommunikeres af Berry til leverandøren forud for leverandørens udførelse af aftalen. Ved udløb eller opsigelse af aftalen (helt 
eller delvist) uanset årsag, skal leverandøren yde en sådan rimelig overførselsstøtte til en ny leverandør i forbindelse med 
varerne, som Berry måtte kræve for at minimere eventuel forstyrrelse og sikre Berrys forretningskontinuitet. 

2. Leveringsanvisninger: Ved anmodning herom, skal leverandøren identificere varerne på den måde, der angives af 
Berry. Leverandøren skal pakke varerne korrekt og omhyggeligt i nøje overensstemmelse med Berrys anvisninger, hvis nogen, 
og i alle tilfælde, på en måde, der er passende for varerne med henblik på at mindske risiko for skader under transport. 
Følgesedler skal ledsage leverancen. Fakturaer, følgesedler og beholdere skal være forsynet med købsordrenummer, 
lagernummer, leverandør-partinummer, og beskrivelse af varerne på en fremtrædende placering. Fakturaer og følgesedler skal 
markeres som “udfyldt”, når endelig levering er involveret. Berry er til enhver tid berettiget til at angive transportøren eller 
transportmetoden. Berry er også berettiget til at kræve særlige, ekspres- eller luftforsendelser, hvis leverandøren ikke har 
opfyldt eller ikke kommer til at opfylde leveringskravene i købsordren, og leverandøren skal betale eller refundere Berry for 
eventuelle deraf følgende yderligere transportomkostninger. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i købsordren, er 
leveringsvilkår for sendte varer i medfør af købsordren, DDP (delivered duty paid) (Incoterms® 2020) Berrys leveringsadresse, 
der er angivet i købsordren, og skal transporteres for at sikre, at de ankommer til “sendes/leveres til”-stedet fri for skader og 
forringelse. Uanset eventuel bestemmelse om det modsatte ovenfor, overgår  adkomst og risiko for tab af varerne kun til Berry 
ved Berrys modtagelse af varerne, og ved eventuel retmæssig afvisning eller tilbagekaldelse af accept af eventuelle varer af 
Berry, skal risikoen for tab af sådanne varer, uanset placering, omgående overgå til leverandøren. Ingen gebyrer er tilladt for 
indpakning, emballage, transporttjenester, eller fragt, medmindre det specifikt er angivet i købsordren. Hvis fragt kan debiteres i 
købsordren, skal fragtgebyret specificeres som et særskilt gebyr på fakturaen forud for betaling. Alle beholdere, paller, tromler, 
dunke, eller lignende emballagematerialer, skal være i god stand, rene, fri for insekter, gnavere og fremmedlegemer og egnede 
til det tilsigtede formål, og hvis en sådan emballage skal returneres, skal forsendelses- og transportomkostninger betales af 
leverandøren. Træemballage, der anvendes til internationale forsendelser skal leve op til gældende ISPM-krav som fastlagt af 
den internationale plantebeskyttelseskonvention. Leverandøren skal i alle henseender overholde importkrav og tilvejebringe alle 
dokumenter og oplysninger, der er nødvendige for import af varer. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i købsordren, er 
leverandøren ansvarlig for at betale (i) alle gældende toldtariffer, skatter og afgifter (som kan omfatte føderale, statslige eller 
lokale skatter og afgifter, moms, skatter og afgifter for forpligtelser vedrørende udvidet producentansvar), importgebyrer og 
andre afgifter, som kan pålægges varerne eller på anden måde er relateret til eksport og import af varer, samt (ii) 
fragtomkostninger til Berrys leveringsadresse, der er angivet i købsordren. Alle yderligere pålagte gebyrer, som Berry 
accepterer at betale i henhold til en købsordre, skal angives særskilt på leverandørens faktura. 
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3.  Forsyningskædesikkerhed: For at garantere sikkerheden af varer, skal leverandøren være medlem af det amerikanske 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT), det canadiske Partners in Protection-program (PIP), det europæiske 
Autoriserede Økonomiske Operatører-sikkerhedsprogram (AEO), eller et tilsvarende forsyningskæde-sikkerhedsprogram, som 
relevant. Eller, efter anmodning, skal leverandøren underkaste sig revisioner og fremvise en underskrevet aftale om at styrke 
forsyningskædesikkerhed. Derudover, skal leverandøren bruge internationale transportudbydere, der er certificeret i henhold til 
et forsyningskæde-sikkerhedsprogram.  

4. Levering og specifikationer: Leverancer skal foretages på leveringsdatoen angivet i købsordren inden for normal 
åbningstid eller på de angivne tidspunkter i købsordren. Tid er af afgørende betydning. Varer, der ikke leveres rettidigt er ikke-
overensstemmende og udgør en væsentlig misligholdelse af aftalen uanset eventuel anden bestemmelse i disse vilkår og 
betingelser, der måtte give leverandøren tilladelse til at erstatte ikke-overensstemmende varer. Leverandøren accepterer desuden 
at betale eventuelle ekstra omkostninger, udgifter, tab eller skade, som Berry pådrages som følge af eventuelle forsinkelser eller 
eventuelle andre afvigelser fra købsordren, i tillæg til eventuelle andre skadeserstatninger eller afhjælpning, som Berry måtte 
være berettiget til. Leverandøren skal ikke anvende andre materialer eller processer end dem, der kræves i henhold til Berrys 
specifikationer (“specifikationer”). Leverandøren erklærer og garanterer, at den ikke vil foretage eventuelle ændringer til 
specifikationerne, materialerne, processerne, eller det sted, hvor varerne fremstilles, uden Berrys samtykke. Eventuel forsinkelse 
forårsaget af en væsentlig ændring er en misligholdelse af aftalen. Berry er ikke erstatningsansvarlig for materiale, der 
behandles ud over de mængder, der er angivet i købsordren. Eventuelle overleverancer foretages på leverandørens risiko og 
hverken refunderes eller betales af Berry, og leverandøren skal betale for eventuel returnering af sådanne varer. Indtil varerne er 
leveret til Berry af leverandøren, er Berry berettiget til at aflyse eventuel fremtidig levering på købsordren uanset årsag. 

5. Inspektion og afvisning: Leverandøren skal tilvejebringe og opretholde et uovertruffent inspektionssystem, der 
dækker forsyninger, behandlingsmetoder, særlige værktøjer, materialer, udførelse og det endelige produkt, der bestilles i 
henhold til købsordren. Leverandøren skal stille sine inspektionsoptegnelser over alt arbejde og materialer til rådighed for Berry 
under opfyldelsen af aftalen, og i syv (7) år derefter. Berry er berettiget til og skal have mulighed for at inspicere og teste alle 
forsyninger, behandlingsmetoder, særlige værktøj, materialer, udførelse og det endelige produkt, der bestilles i henhold til 
købsordren, når som helst og hvor som helst, herunder under fremstillingsperioderne. Berry anses ikke for at have accepteret 
eventuelle varer indtil udløbet af en rimelig tidsperiode for inspektion efter levering, og denne tidsperiode skal ikke være 
mindre end halvfems (90) dage efter levering, og Berry kan derefter afvise eller tilbagekalde accept af ikke-overensstemmende 
varer. Leverandøren anerkender og accepterer, at Berry kan inspicere ethvert kommercielt parti af varer bestående af adskillige 
enheder af samme vare ved blot at inspicere et rimeligt udvalg af sådanne enheder, og at Berry kan afvise eller tilbagekalde 
accept af eventuelle andre enheder fra et sådant kommercielt parti, som Berry opdager er ikke-overensstemmende på et senere 
tidspunkt. Selvom det ikke opdages under en standardinspektion, anerkender og accepterer leverandøren endvidere, at Berry kan 
afvise eller tilbagekalde accept af eventuelle ikke-overensstemmende varer. Hvis eventuelle leverede varer er ikke-
overensstemmende hvad angår materialer eller udførelse eller på anden måde, er Berry berettiget, uanset betaling eller eventuel 
tidligere inspektion eller test, til enten at afvise eller tilbagekalde accept af sådanne ikke-overensstemmende varer og til at 
kræve, at leverandøren omgående udskifter eller udbedrer sådanne ikke-overensstemmende varer for leverandørens regning, i 
tillæg til eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, der er tilgængelige i henhold til gældende “lovgivning”, og en sådan 
betegnelse, når den anvendes i denne aftale, omfatter alle føderale, statslige og lokale vedtægter, love, bekendtgørelser, regler 
og forordninger, samt retskendelser og påbud fra offentlige organer, i alle tilfælde som de eksisterer nu og som de kan vedtages, 
bekendtgøres, ændres, revideres, kodificeres på ny, pålægges eller på anden måde ændres herefter. Hvis Leverandøren ikke 
omgående udskifter eller udbedrer sådanne varer efter Berrys anmodninger herom, kan Berry, efter eget skøn, enten (i) ved 
kontrakt eller på anden måde, udskifte eller udbedre sådanne varer og debitere leverandøren for de øgede omkostninger, der 
afholdes af Berry, (ii) acceptere leveringen af sådanne varer, med forbehold for et prisnedslag, der afspejler den nedsatte værdi, 
der kan henføres til manglende overensstemmelse, som leverandøren  accepterer skal afgøres af Berry, eller (iii) opsige aftalen 
grundet misligholdelse med forbehold for betaling af leverandøren til Berry for eventuelle tab, der skyldes en sådan 
misligholdelse, som angivet i klausul 16, i tillæg til eventuelle andre rettigheder eller retsmidler, der er tilgængelige i henhold til 
gældende lovgivning. Leverandøren påtager sig alle transport- og ekspeditionsomkostninger og risikoen for skade på eller tab af 
ikke-overensstemmende varer.  

6. Garanti: Leverandøren erklærer og garanterer, at: (i) den besidder den nødvendige dygtighed, kapacitet til at levere, 
samt faciliteter, der er nødvendige til at opfylde dens forpligtelser i henhold til aftalen, og at den besidder samt overholder alle 
nødvendige licenser, intellektuelle ejendomsrettigheder, tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for at opfylde sine 
forpligtelser i henhold til aftalen, (ii) den i alle henseender overholder Berrys leverandøradfærdskodeks, der er tilgængelig 
online som angivet i klausul 1 ovenfor, som denne kan revideres af Berry fra tid til anden, og at den kræver, at alle dens 
leverandører af materialer, der anvendes i varerne, skriftligt attesterer en sådans leverandørs overholdelse af Berrys 
leverandøradfærdskodeks over for leverandøren, (iii) varerne vil, i alle henseender, overholde alle gældende love og faglige 
krav, der er i kraft i landene, hvor varerne fremstilles, leveres og/eller modtages, og alle lande, hvor den er blevet underrettet 
om, at Berry vil bruge varerne eller sælge produkter, der indeholder varerne, og leverandøren skal tilvejebringe alle oplysninger 
for Berry, der er nødvendige for at Berry kan anvende eller sælge varerne i overensstemmelse med sådanne krav, og er ikke 
varer, der ikke kan, ved lov, distribueres til flere stater, provinser, lande eller retskredse, (iv) varerne vil være fri for kemikalier 
og stoffer, der er forbudte eller begrænsede ved eventuel relevant lovgivning, (v) varerne i alle henseender vil være i 
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overensstemmelse med de specifikationer, som Berry kan ændre fra tid til anden med varsel til leverandøren, (vi) varerne er 
sikre og passende, og egnede til Berrys tilsigtede anvendelse, og alle rimeligt forudsigelige anvendelser, og vil være korrekt 
afmærket for at oplyse om alle materialer, der anvendes deri og som ellers påkrævet ved gældende lov, og vil omfatte alle 
nødvendige anvisninger eller anbefalinger vedrørende håndtering, montering, brug og opbevaring af varerne, (vii) varerne vil 
være salgbare, af god kvalitet og udførelse, samt fri for mangler, og at varerne ikke fremstilles helt eller delvist af eventuel 
underleverandør, medmindre dette er godkendt skriftligt på forhånd i et dokument med Berrys underskrift, og (viii) varerne ikke 
vil krænke eventuel persons patent, varemærke, ophavsret, produktdesign eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. 
Parterne aftaler, at den længste tilladte forældelsesfrist i henhold til gældende lovgivning, finder anvendelse for og regulerer 
eventuel tvist eller krav herunder, uanset eventuelle bestræbelser fra leverandøren om at reducere en sådan forældelsesfrist.   

7. Certificeringer: Leverandøren garanterer, at den vil tilvejebringe alle relevante certificeringer for, at varerne 
overholder specifikationerne på en måde, som er tilfredsstillende for Berry, som relevant, FDA’s krav til brugsbetingelser, 
garantier for, at varerne ikke er forfalskede eller fejlbrandede, og materialesikkerhedsdatablade. Leverandøren bekræfter, at 
hverken den eller dennes hovedforpligtede (ejere/højtstående ledere) eller eventuel underleverandør, der anvendes i forbindelse 
med de varer, der leveres til Berry, er udelukket eller suspenderet fra den amerikanske regerings indkøbsprogrammer, og 
leverandøren skal underrette Berry om eventuel ændring i denne status inden for tre (3) hverdage af en sådan forekomst.  

8.  Overholdelse af globale handelsbestemmelser og eksportkontrolforordninger: Leverandøren accepterer alt ansvar 
for oplysningerne, der tilvejebringes på eventuelt dokument, der certificerer varens oprindelsesland eller kvalifikation for 
handelspræference ved import, og accepterer at tilvejebringe understøttende dokumentation for sådanne påstande, herunder 
passende breve, edsvorne erklæringer, samt produktions- og finansielle optegnelser efter behov. Forventede og faktiske 
ændringer til oprindelsesland eller påstået berettigelse i henhold til en handelspræference skal omgående kommunikeres til 
Berrys afdelinger for indkøb og overholdelse af globale handelsbestemmelser. Eventuelle tab, krav og erstatningsansvar som 
følge af hævdede importpåstande med forkerte eller ufuldstændige oplysninger relateret til oprindelse og/eller 
handelspræference påhviler leverandøren, og leverandøren accepterer at forsvare, skadesløsholde og fritage Berry mod og for 
alle krav, tab, undersøgelser eller skadeserstatninger som følge deraf. Berry er berettiget til at foretage revisioner af 
leverandørens faciliteter, regnskaber og optegnelser for at bekræfte overholdelse af Berrys krav og politikker. Leverancer i 
henhold til købsordren kan være underlagt amerikanske, britiske og andre offentlige eksportkontrolforordninger. Leverandøren 
erklærer og garanterer, at den vil overholde alle gældende eksportlove og -forordninger i forbindelse med brug, eksport og 
genudførsel af varerne. I overensstemmelse med kravene i Berrys leverandøradfærdskodeks, som der henvises til ovenfor, skal 
leverandøren overholde gældende antiboykot- og eksportkontrollove, samt krav til forsyningskædesikkerhed og 
handelsbestemmelser. Leverandøren bekræfter, at alle medarbejdere, kontrahenter og andre tredjeparter, der er involveret i salg 
af varerne er blevet screenet på passende vis i forhold til lister, der opretholdes af relevante nationale myndigheder, bl.a. 
amerikanske lister over afviste parter. Leverandøren skal opretholde bevismaterialer for gennemgange og screening og stille 
sådanne bevismaterialer til rådighed efter anmodning herom. Leverandøren skal underrette Berry om eventuelle overtrædelser 
af eksportkontroller forbundet med eventuelt køb herunder.  

9. Fortrolige oplysninger: Alle oplysninger, der videregives af Berry vedrørende priser, omkostninger, rabatter, 
opfindelser, planlagte og eksisterende produkter, emballage, kunder og distributører, samt oplysninger om Berrys forretning 
eller økonomi, produktionsmetoder, knowhow og andre oplysninger, der anvendes af Berry, er ejendomsretligt beskyttede og 
fortrolige, og i det omfang, at varerne omfatter eller indeholder Berrys intellektuelle ejendom, herunder opfindelser, patenter, 
varemærker, servicemærker, produktdesign, ophavsretligt beskyttet materiale eller eventuelt andet materiale, oplysninger eller 
data, som, i den form og på den måde, de præsenteres, tilhører Berry, anses alle sådanne oplysninger og intellektuel ejendom for 
“fortrolige oplysninger” og, hvis relevant, forretningshemmeligheder, og leverandøren har kun en begrænset, midlertidig, 
genkaldelig, ikke-eksklusiv licens (ekskl. eventuelle “have-made”-licenser) til udelukkende at bruge de fortrolige oplysninger i 
den periode og i det omfang, der er nødvendigt for at opfylde aftalen. Leverandøren skal: (i) implementere 
sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum svarer til dem, den selv anvender til beskyttelse af sine egne fortrolige 
oplysninger, men intet mindre en rimelig grad af omhu for at beskytte sådanne fortrolige oplysninger, (ii) ikke tillade brug eller 
videregivelse af eventuelle fortrolige oplysninger til eventuel person, andet end leverandørens medarbejdere, der har behov for 
at kende til oplysningerne for at opfylde købsordren, og som er bundet af mindst samme fortrolighedsforpligtelser som angivet 
heri, (iii) ikke gengive, kopiere, foretage omvendt kompilering, foretage reverse engineering eller misbruge eller uretmæssigt 
tilegne sig eventuelle fortrolige oplysninger, og (iv) omgående underrette Berry skriftligt om eventuel videregivelse eller forsøg 
på at anvende de fortrolige oplysninger i strid med denne klausul. Når de ikke længere kræves til at opfylde købsordren, skal 
leverandøren returnere sådanne fortrolige oplysninger eller tilintetgøre dem og tilvejebringe acceptabel bevis på dette som 
anvist af Berry. Leverandøren anerkender, at eventuel misligholdelse af bestemmelserne i denne klausul 9 vil forårsage 
uoprettelig skade og derfor er Berry, i tillæg til al anden afhjælpning, der er tilgængelig i henhold til gældende lovgivning eller 
billighedsret eller i henhold til aftalen, berettiget til billighedsretlig afhjælpning, hvis tilladt ved lov, herunder forbud og 
eventuel anden eller yderligere afhjælpning, herunder advokatsalærer, selvom de omtvistede fortrolige oplysninger ikke udgør 
en forretningshemmelighed.  

10. Databeskyttelse og sikkerhed: Leverandøren skal overholde alle gældende databeskyttelses- og sikkerhedslove fuldt 
ud. I det omfang, det er relevant, garanterer, erklærer og forpligter leverandøren sig til, hvis den behandler personoplysninger på 
vegne af Berry, at: (i) den omgående vil underrette Berry om, og under alle omstændigheder inden for 24 timer efter at være 
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blevet opmærksom på, eventuelt faktisk eller formodet brud på persondatasikkerheden, (ii) den kun vil agere i henhold til 
Berrys anvisninger i forbindelse med personoplysninger, (iii) den har indført passende foranstaltninger mod uautoriseret, 
ulovlig eller utilsigtet behandling, adgang til, tab eller tilintetgørelse af sådanne personoplysninger, og (iv) den ikke vil, uden 
Berrys tilladelse, overføre personoplysninger uden for det land, hvor Berry-enheden, som leverandøren har indgået kontrakt 
med, er beliggende. Med henblik på nærværende klausul 10, betyder og omfatter alle gældende databeskyttelses- og 
sikkerhedslove alle gældende love, der beskytter fysiske personers personoplysninger og privatlivets fred, herunder især den 
europæiske generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (“den generelle forordning om databeskyttelse”), og som 
gennemfører nationale databeskyttelseslove samt eventuelle efterfølgende gældende lovgivning, der kan ændre eller erstatte, 
vedtage eller konsolidere enhver af dem, og betegnelserne “personoplysninger” og “brud på persondatasikkerheden” har samme 
betydning som i den generelle forordning om databeskyttelse. 

11. Skadesløsholdelse: Leverandøren accepterer, at medmindre det på anden måde udtrykkeligt forbydes ved gældende lov, 
vil den forsvare, skadesløsholde og fritage Berry, dets datterselskaber, tilknyttede selskaber, relaterede selskaber, kunder og 
slutbrugere, og deres respektive direktører, ledere, aktionærer, medarbejdere, kontrahenter og repræsentanter (samlet benævnt 
“Berry-parterne”) mod og for alle erstatningskrav. “Krav” henviser til og omfatter alle faktiske og potentielle juridiske, 
billighedsretlige, lovbestemte og administrative krav, søgsmålsårsager, ret til skadesløsholdelse, ret til bidrag, 
tilbageholdsrettigheder, bøder, sanktioner, retsmidler, undersøgelser, tilbagekaldelser og andre omkostninger og udgifter 
(herunder uden begrænsning, rimelige gebyrer og udgifter til en advokat valgt af Berry), og direkte skadeserstatninger, indirekte 
skadeserstatninger, følgemæssige skadeserstatninger, tab, rent økonomisk tab, tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af 
goodwill og lignende tab), der tildeles mod eller afholdes eller betales af enhver af Berry-parterne, der udspringer af eller på 
anden måde vedrører varerne eller denne aftale, herunder, uden begrænsning, krav: (i) vedrørende misligholdelsen af eventuel 
erklæring, garanti, krav eller vilkår i denne aftale, (ii) for tingskade, personskade, eller dødsfald i forbindelse med varerne, (iii), 
om at varerne krænker, eller deres import, brug, eller videresalg krænker, eventuel anden persons intellektuelle 
ejendomsrettigheder, (iv) baseret på varernes kvalitet og/eller tilstand, (v) fra offentlige myndigheder, og (vi) der udspringer 
som følge af uagtsom eller forsætlig overtrædelse af leverandøren eller dennes arbejdstagere, medarbejdere, uafhængige 
kontrahenter, agenter eller repræsentanter. Leverandøren accepterer, at, i løbet af opfyldelsen af aftalen og i fire (4) år derefter, 
vil den opretholde omfattende generel og produktansvarsforsikring (eller tilsvarende forsikring), herunder generel 
kontraktmæssig ansvarsforsikring og ansvarsforsikring for personskade på et beløb, der ikke er mindre end varerne med en 
kombineret enkelt grænse på fem millioner euro (€5,000,000.00). En sådan forsikring skal nedfældes på en policeformular for 
hændelser, hvis normalt og kutymemæssigt, med et forsikringsselskab med en aktuel AM Best Company-vurdering (eller 
lignende finansielt vurderingsbureau) på A eller bedre. Leverandøren skal sikre, at dennes forsikringspolicer påtegnes så de 
omfatter Berry-parterne som yderligere forsikringstagere (hvis normalt og kutymemæssigt, eller lignende ordlyd) derunder, og 
skal indeholde et fuldstændigt afkald på indtrædelse (hvis normalt og kutymemæssigt), skadesløsholdelse (hvis normalt og 
kutymemæssigt), forsvar eller billighedsforanstaltning (hvis normalt og kutymemæssigt) eller kontraktmæssigt bidrag (hvis 
normalt og kutymemæssigt) af forsikringsselskabet mod de yderligere forsikringstagere. En sådan påtegning skal fastsætte, at 
den påkrævede dækning ikke reduceres eller annulleres uden tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel til Berry. Sådanne 
påtegninger skal også fastsætte, at en sådan dækning vil være primær (hvis normalt og kutymemæssigt) og at leverandøren og 
dennes forsikringsselskaber ikke har nogen rettigheder til at tage del i eller på anden måde opnå bidrag fra anden forsikring, der 
opretholdes af Berry-parterne. Inden for tredive (30) dage efter Berrys skriftlige anmodning herom, skal leverandøren 
tilvejebringe certificerede kopier af de ovennævnte forsikringspolicer, herunder alle påtegninger og udelukkelser. Overholdelse 
af ovenstående forsikringskrav skal ikke på nogen måde begrænse eller eliminere leverandørens forpligtelser til at forsvare og 
skadesløsholde Berry-parterne i henhold til aftalen. 

12. Priser: I alle tilfælde: (i) skal Berry ikke faktureres til priser, der er højere end dem, der er angivet i købsordren, (ii) skal 
eventuelle ændringer i priser godkendes skriftligt af Berry, og (iii) hvis ingen pris vises, skal Berrys autoriserede repræsentant 
underrettes om prisen og skriftligt acceptere en sådan pris forud for leverandørens opfyldelse af købsordren, medmindre andet 
er angivet i købsordren, og (iv) den angivne pris skal omfatte alle gebyrer for pakning, opbevaring og transport til den aftalte 
destination. Alle skatter, som pålægges Berry og betales af leverandøren skal medtages i og vises særskilt på fakturaen til Berry. 
Leverandøren accepterer, at eventuelt prisnedslag med hensyn til varerne efter datoen for købsordren, men forud for betaling, 
gælder for købsordren. Leverandøren erklærer og garanterer, at priserne for varerne altid vil være de billigste priser, der betales 
af eller er tilgængelige for andre købere af varer i lignende eller mindre mængder. 

13. Betalingsvilkår: Medmindre andet er angivet i købsordren eller kortere vilkår er påkrævet ved lov: (i) skal 
betalingsvilkår være 90 dage netto efter Berrys modtagelse af leverandørens faktura eller varerne, alt efter hvad der indtræffer 
sidst, og (ii) Berry er berettiget til at fratrække, modregne eller på anden måde tilbageholde betalinger, som Berry med 
rimelighed vurderer til at forfalde til betaling og som skyldes af Leverandøren.  I tilfælde af, at relevant lovgivning kræver eller 
giver parterne tilladelse til at identificere en morarente, der skal betales til Berry, skal en sådan rente være den laveste gældende 
rentesats tilladt ved lov, som kan omfatte nul procent (0 %).   

14. Valuta: Berry skal betale leverandøren alle skyldige beløb i henhold til klausul 12 i den valuta, der er angivet i 
købsordren.  

15. Tilfælde af misligholdelse: Medmindre det udtrykkeligt er forbudt ved gældende lov, anses leverandøren for at 
misligholde aftalen i tilfælde af: (i) forsinkelse i eller manglende levering af varerne, (ii) levering af varer, som er ikke-
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overensstemmende på enhver måde, eller (iii) brud på eventuel garanti, krav eller vilkår i aftalen. Leverandøren anses endvidere 
for at misligholde aftalen ved forekomsten af en af følgende hændelser, eller af eventuel anden lignende hændelse i henhold til 
lovgivningen på leverandørens forretningssted: (i) leverandørens insolvens, (ii) suspension, ophør eller trusler om suspension 
eller ophør af udførelse af alle eller en væsentlig del af leverandørens forretningsaktiviteter, (iii) leverandørens konkurs, 
likvidation eller opløsning (uanset om frivillig eller obligatorisk), (iv) udnævnelse af en bobestyrer eller kurator, administrativ 
bobestyrer, kurator eller administrator for leverandøren, eller (v) udførelse af leverandøren af en overdragelse til fordel for 
kreditorer. 

16. Berrys retsmidler ved leverandørens misligholdelse: Uden at begrænse Berrys potentielle lovbestemte rettigheder og 
krav forbundet med de love, der regulerer denne aftale, ved leverandørens misligholdelse, vil Berry være berettiget til at få 
refunderet sine omkostninger til dækning, tabt salg og fortjeneste, andre hændelige og følgemæssige skadeserstatninger, og vil 
være berettiget til alle andre rettigheder og retsmidler i henhold til aftalen, ved lov og billighedsret, og kan (men er ikke 
forpligtet til at) gøre én eller flere af følgende: (i) afvise eller tilbagekalde accept af varerne og returnere dem til leverandøren 
for egen regning og risiko, (ii) kræve, at leverandøren reparerer eller udskifter afviste varer, eller udsteder en fuld refusion af 
prisen på de afviste varer, (iii) indhente erstatningsvarer fra en alternativ leverandør og inddrive yderligere omkostninger 
afholdt af Berry fra leverandøren ved indhentelse af erstatningsvarer, eller (iv) omgående opsige aftalen uden forpligtelse eller 
erstatningsansvar af nogen art med hensyn til ikke-overensstemmende varer og varer, der endnu ikke er leveret til Berry på 
tidspunktet for en sådan opsigelse. Berrys beslutning om at forfølge eventuelt retsmiddel anses ikke for et valg om ikke at 
forfølge eventuelt andet retsmiddel samtidigt eller på ethvert andet tidspunkt. I alle tilfælde er Berry berettiget til at inddrive 
rimelige advokatsalærer. 

17. Generelt: Parterne er uafhængige kontrahenter. Aftalen kan ikke overdrages af leverandøren, men kan overdrages af 
Berry. Hvis eventuel bestemmelse i kontrakten findes ugyldig af en domstol i en endelig afgørelse, som ikke kan appelleres, 
skal en sådan bestemmelse kun anses for ændret med henblik på at fjerne det ugyldige element. Ugyldigheden af eventuel 
bestemmelse i aftalen påvirker ikke retskraften og gyldigheden af de øvrige bestemmelser. I tilfælde af, at eventuel bestemmelse 
i denne aftale findes ugyldig af en relevant instans i en endelig eller anden afgørelse, som kan appelleres, skal en sådan 
bestemmelse anses for ændret med henblik på at supplere den ugyldige del, således at denne bestemmelse, som ændret, så tæt 
som juridisk muligt overholder parternes aftale vedrørende disse vilkår og betingelser. Hvis det ikke er muligt at ændre en sådan 
bestemmelse for at fjerne det ugyldige element, skal en sådan bestemmelse anses for fjernet fra denne aftale. Ugyldigheden af 
eventuel bestemmelse i denne aftale påvirker ikke retskraften og gyldigheden af de øvrige bestemmelser. Hvis disse vilkår og 
betingelser også kommunikeres til leverandøren på et andet sprog end engelsk, accepterer leverandøren, at eventuelle 
uoverensstemmelser mellem fortolkningen af disse vilkår og betingelser og den engelske version heraf, der er tilgængelig online 
på <https://www.berryglobal.com/terms-conditions/purchase-order-standard-terms-and-conditions>, skal afgøres ved at give 
forrang til den engelsksprogede version. 

18. Gældende lovgivning og værneting: Denne aftale reguleres i alle henseender og fortolkes i forbindelse med alle formål 
i overensstemmelse med de nationale love i Danmark, uden anvendelse af eller henvisning til lovkonfliktprincipper og 
konventionen om aftaler om internationale løsørekøb (som gennemført i dansk lovgivning af internationale løsørekøb, lov nr. 
733 af 7. December 1988), som ikke skal have retskraft eller virkning på transaktioner i henhold til eller i forbindelse med 
denne aftale. Efter først at have forsøgt i god tro samt uformelt at løse eventuel tvist mellem dem, kan enhver af parterne til 
nærværende aftale derefter udelukkende forfølge en sådan tvist i de danske domstole, og leverandøren giver sit samtykke til de 
pågældende domstoles kompetence og giver afkald på alle forsvar baseret på ubelejligt værneting. Berry er endvidere, efter eget 
skøn, berettiget til at anlægge sag mod leverandøren i en domstol med kompetence over leverandørens hjemsted eller 
filialkontorer eller i domstolen med kompetence over tvistens opfyldelsessted. 
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