
 

 
ULDALLS JERNSTØBERI A/S - Søndergade 93 - DK-6600 Vejen  

Telefon + 45 - 75 36 09 22 - Telefax +45 - 75 36 12 00 - E-mail Salg@Uldall.dk 

NDA, kvalitet- og leverings-betingelser, COC 

Fortrolighedsaftale/ (non disclosure agreement):   

• Der må på intet tidspunkt videregives viden eller dokumentation til nogen tredjepart vedr. vores 

forretningsforbindelse uden forudgående skriftligt samtykke fra Uldalls Jernstøberi. Herunder hører 

dokumenter, tegninger, forespørgsler, ordrebekræftelser, fakturaer, proformafakturaer, tilbud, 

følgesedler eller enhver anden skriftlig eller mundtlig korrespondance mellem vores virksomheder.  

• Brugen af vores firmanavn, brand eller logo i forbindelse med reference eller salgsfremmende 

formål er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra Uldalls Jernstøberi. 

• Hver enkelt overtrædelse af denne fortrolighedsaftale (NDA), kan straffes med bod på minimum € 

30,000, -.  

 

Kvalitetsbetingelser: 

• Alle leverancer leveres i henhold til tidligere af os accepteret kvalitet eller jf. tegninger med 

gældende revision. 

• Kontrol-art, -omfang og -dokumentation, udføres i henhold til den fremsendte leverandørkontrolplan. 

• Eventuelle fundne afvigelser skal straks rapporteres til Uldalls Jernstøberi A/S, og afvigende varer 

må ikke sendes før der foreligger en skriftlig accept herfor fra Uldalls Jernstøberi. 

• Omkostninger som følge af ikke efterlevet leverandørkontrolplan, vil blive faktureret til leverandøren. 

• Alle leverandører vil blive udvalgt og løbende evalueret på baggrund af leveret kvalitet. 

Leveringsbetingelser: 

• Priser er i.h.t. tilbud eller jf. tidligere leverancer. En evt. prisændring er kun gældende, hvis denne er 

meddelt skriftligt inden ordreafgivelse fra vores side. 

• Leveringstermin er i.h.t. tilbud og/eller ordrebekræftelse (mundtlig eller skriftlig).  

• Enhver udsættelse skal meddeles hurtigst muligt. Dog senest én uge før planlagt leveringsdato.  

Ny leveringstermin er kun gældende ved accept fra Uldalls Jernstøberi. Enhver overskridelse af 

bekræftet og accepteret leveringstermin med mere end én dag vil resultere i at den bekræftede 

ordresum vil blive fratrukket 2% pr. arbejdsdag (dog max 20%), Efter 10 arbejdsdage kan Uldalls 

Jernstøberi hæve købet, uden varsel og kompensation til leverandøren.   

 

Adfærdskodeks (Code of Conduct): 

• Vi forventer at vores leverandører som minimum lever op til vores adfærdskodeks, som beskriver 

hvad I kan forvente af os, som virksomhed og repræsentant herfor og hvad vi ligeledes forventer af 

jer. 

Vi vil være politisk og religiøst neutrale og vil ikke acceptere selektering eller chikane som følge af alder, 

køn, etnicitet, handicap eller politiske-, seksuelle- eller religiøse tilhørsforhold.  

Vi vil efterleve lokale love, hvor vi opererer, og forventer at alle rapporterer til nærmeste leder om 

eventuelle ulovligheder.  

Vi vil til enhver tid stræbe efter at udføre vores forretning med størst mulig hensyntagen til arbejdsmiljø, 

eksternt miljø og naboer. Vi har en klar forventning om at alle ansatte bidrager til et sundt psykisk- og fysisk 

arbejdsmiljø. 

Vi accepterer hverken modtagelse af eller brugen af bestikkelse Ej heller brugen af gaver for at presse et 

køb eller salg igennem. 


