Ædelmetalkontrollen

Oplysning om navnestempler
fra et andet land i EU/EØS
anvendt i Danmark

I henhold til lov nr. 308 af 17. maj 1995 skal den importør, forhandler eller formidler af salg, der er ansvarlig for at bringe arbejder af
ædle metaller på det danske marked, afgive oplysninger om navnestemplet på importerede arbejder.
Oplysningerne gives for at identificere navnestemplet og for at undgå forveksling med danske navnestempler eller andre navnestempler
fra andre lande i EU/EØS anvendt i Danmark.
Oplysningsblanketten informerer endvidere om pligten til at sikre, at kontrolomfanget ikke er ringere end den danske kontrol med
arbejder af ædle metaller (læs herom side 3).

Ansvarlig importør, forhandler eller formidler af salg
Navn/firmanavn:

SE nr.:

Kontaktperson:
Adresse:
Post nr./By:
Telefon:

Mobil telefon:

Telefax:

e-mail:

Det oplyses, at det er importørs ansvar, at navnestempler på arbejder af ædle metaller fra EØS også kontrolmæssigt
kan sidestilles med danske navnestempler, og at det er muligt at identificere fabrikanten.
Salget af arbejder af ædle metaller med det på side 2 oplyste navnestempel
er påbegyndt/påbegyndes

den
den
Underskrift

Forbeholdt Ædelmetalkontrollen
Navnestemplet må benyttes. Tildelt LB nr.:

Modtagedato:

Navnestemplet må ikke anvendes i Danmark, idet det ikke svarer til bestemmelserne for navnestempler.
(jvf. Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller §4. Der gøres yderligere
opmærksom på, at navnestemplet IKKE hermed er optaget i det danske navnestempelregister).

den

295-4-1-da-da

Underskrift - (navn og stempel)

De ”Almindelige betingelser” på bagsiden er en integreret del af vor ydelse.

Ædelmetalkontrollen
c/o FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby, Danmark
Tel. +45 43 25 00 00
Fax +45 43 25 00 10
info@aedelmetalkontrollen.dk
www.aedelmetalkontrollen.dk

Oplysninger om navnestemplet fra et andet land i EU/EØS
Fabrikanten
Navn:
Kontaktperson:
Adresse:
Post nr./By:
Telefon:

Mobil telefon:

Telefax:

e-mail:

VAT. nr.:

Oplysninger om navnestemplet
A. Navnestemplet er at betragte som en bogstav- og/eller talkombination uden hensyntagen til omramningen eller andre karakteristika:

Stemplet:
eller
B. Navnestemplet er at betragte som et varemærke, et logo eller en figur under hensyntagen til omramningen eller andre karakteristika:

Stemplets udseende:

Oplysning om yderligere stempling
C. Oplysningerne om navnestemplet og/eller dets udseende søges vurderet i kombination med et supplerende stempel. Dette kan
være et hallmærke eller et tilsvarende andet stempel, som altid vil være at finde i sammenhæng med navnestemplet, hvorved
sporbarhed for navnestemplet fremgår tydeligt.
Beskrivelse af den supplerende stempling:

Udseende af den supplerende stempling:

Vejledende oplysninger om navnestempler
A. I henhold til dansk lovgivning kan navnestempler fra et andet land i EU/EØS sidestilles med danske navnestempler jvf. lov nr. 308
af 17. maj 1995 med senere rettelser, hvor det bl.a. står:
"§ 7 (i uddrag). Fabrikanter af arbejder af ædle metaller (.) skal have et registreret navnestempel, som påføres de fremstillede
arbejder af ædle metaller.
Stk. 2. Navnestempler på importerede arbejder af ædle metaller fra et andet land i EU/EØS sidestilles med danske navnestempler
under forudsætning af, at det er muligt at identificere fabrikanten, og at denne kan dokumentere sin ret til at påføre produkterne
det pågældende stempel. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt eller det benyttede mærke er forveksleligt med et mærke, der
allerede er benyttet i Danmark, finder bestemmelserne i stk. 1 tilsvarende anvendelse.
Stk. 3. Importøren eller forhandleren har pligt til at oplyse Ædelmetalkontrollen om udenlandske navnestempler, der accepteres
efter stk. 2."

B. Derudover står der i loven:
"§ 10 (i uddrag). Den, som har et registreret navnestempel efter § 7, eller som sælger ædle metaller i uforarbejdet stand, er undergivet Ædelmetalkontrollens tilsyn med hensyn til holdigheden af virksomhedens beholdning af ædle metaller og arbejder af sådanne."

C. Om holdighedskontrol skriver loven således:
"§ 6 (i uddrag). Holdighedsstemplet skal på tydelig måde angive arbejdets holdighed i tusindedele.
Stk. 2. Holdighedsstempler påført i et andet land i EU/EØS skal, når de opfylder kravene i stk. 1, anerkendes i Danmark, såfremt
holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske."

D. Ovenstående sammenfattes i 'Bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af navnestempler for arbejder af ædle metaller' således:
"Navnestempler efter lovens § 7 stk. 2, sidestilles med danske navnestempler, hvorved arbejderne ikke skal underlægges yderligere kontrol og stempling, under forudsætning af,

•

at det kan dokumenteres, at holdigheden har været underlagt en kontrol, der kan sidestilles med den danske, jvf. lovens § 6,
stk. 2,

•
•
•

at det er muligt at identificere fabrikanten,
at fabrikanten kan dokumentere sin ret til at påføre arbejderne det pågældende navnestempel, samt
at den benyttede mærkning ikke er forvekselig med en mærkning, der allerede er benyttet i Danmark."

Til ovenstående uddrag skal det derfor præciseres fra Ædelmetalkontrollens side, at en eventuel accept af anvendelse af et navnestempel fra et andet land i EU/EØS i Danmark på baggrund af dette oplysningsskema, ikke medfører, at den eventuelt tilhørende
kontrol af holdighed af Ædelmetalkontrollen anses som værende sidestillelig med Ædelmetalkontrollens kontrol.

NB! Det påhviler således importøren, forhandleren eller formidleren af salg af arbejder af ædle metaller med et sidestilleligt navnestempel fra et andet land i EU/EØS, at man til stadighed kan dokumentere, at kontrollen af holdigheden også er sidestilleligt med Ædelmetalkontrollens, f.eks. i de tilfælde, hvor Ædelmetalkontrollen foretager kontrolbesøg.
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AFTALE OM LØSNING AF OPGAVER
Før arbejdet påbegyndes, skal der være truffet skriftlig aftale vedrørende opgavens art og omfang, tidsplan og økonomi.
MANGLENDE OPFYLDELSE AF AFTALEN
FORCE Technology kan ikke gøres ansvarlig for ikke at opfylde aftaler,
helt eller delvist, såfremt dette skyldes begivenheder uden for FORCE
Technologys indflydelse.
ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
Kunden skal sikre forholdene for FORCE Technologys udsendte, som udfører opgaver på en plads anvist af kunden. FORCE Technologys medarbejdere kan til enhver tid stoppe arbejdet for kunden, såfremt medarbejderen vurderer, at forholdene udgør en risiko for FORCE Technologys udsendtes sikkerhed og helbred, uden at dette påfører ansvar for
FORCE Technology eller medarbejderen.
REKLAMATION
FORCE Technology påtager sig at udbedre fejl, der skyldes mangel i leverancen ved design, materiale eller udført arbejde og serviceydelser.
Kunden har almindelig undersøgelsespligt. Reklamationsretten begrænses til fejl, som var til stede ved levering og bliver kendt inden 24
måneder fra leveringstidspunktet.
I tilfælde af brug af specielle komponenter vil reklamationsfristen for
disse komponenter være den samme, som FORCE Technology opnår
hos sine leverandører.
I tilfælde af reklamation skal kunden uden ophold tilskrive FORCE Technology om fejl. Ved modtagelsen af en reklamation kan FORCE Technology, hvis fejlen er omfattet af disse bestemmelser, vælge
a) at reparere den fejlbehæftede del eller udstyr på stedet, eller
b) at få den fejlbehæftede del eller udstyr returneret til FORCE Technology for reparation, eller
c) at omlevere den fejlbehæftede del eller udstyr, således at kunden
selv kan udføre den nødvendige reparation for FORCE Technologys
regning.
I det tilfælde, hvor FORCE Technology har modtaget en fejlbehæftet del
eller udstyr til omlevering eller reparation, skal kunden afholde transportomkostninger samt bære risikoen ved transport, dog vil FORCE
Technology bære omkostninger og risiko, hvis transporten sker fra leveringsstedet for FORCE Technologys oprindelige leverance til kunden
og FORCE Technology har adgang til at forestå pakning og transport.
Fejlbehæftede dele eller udstyr, som er omleveret ifølge disse bestemmelser, skal stilles til FORCE Technologys disposition.
FORCE Technologys ansvar er begrænset til fejl, som viser sig under forsvarlig benyttelse. FORCE Technology hæfter ikke for fejl som følge af
forkert installation og vedligeholdelse samt reparation udført af andre
end FORCE Technologys medarbejdere eller agent, eller ændringer udført uden FORCE Technologys skriftlige godkendelse. FORCE Technology
hæfter ikke for fejl, der skyldes normalt slid.
Reklamationsfristen for omleverede eller reparerede dele er den
samme som for den udskiftede del, jf. punkt 4.2, dog minimum 12 måneder.
ANSVAR
FORCE Technology er ikke erstatningsansvarlig for tab eller skade, medmindre det kan dokumenteres, at tabet eller skaden er påregnelig og er
opstået på grund af fejl eller forsømmelse begået af FORCE Technology
i forbindelse med produktion eller udførelsen af en rekvireret opgave.
FORCE Technology hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder indirekte tab som måtte være erstattet
over for tredjemand.
FORCE Technology løser rekvirerede opgaver og fremkommer med udtalelser og vejledninger på grundlag af den viden og teknik, FORCE Technology råder over. FORCE Technology har ikke et erstatningsansvar,
medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik var mangelfuld
på tidspunktet for opgavens løsning.
FORCE Technology fralægger sig erstatningsansvar for skader, som
måtte indtræffe i forbindelse med en anvendelse af afgivne data og
prøvningsresultater, som ligger uden for den opgave og uden for det
formål, i forbindelse med hvilke FORCE Technologys udtalelse er afgivet.
FORCE Technology angiver et forbehold for afvigelser i forbindelse med
udtalelser, for hvilket det fremgår, at disse hviler på en skønsmæssig
vurdering.
Ved udøvelse af kontrol og prøvning hæfter FORCE Technology kun for
tab og skader, som er en direkte følge af, at FORCE Technology ikke rettidigt har gjort kunden opmærksom på tilstedeværende mangler, der
burde være opdaget ved den valgte kontrol- eller prøvningsmetode.
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FORCE Technology har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt en skade skyldes en egenskab ved et produkt eller en anvendelse
af et produkt, som enten ikke er afprøvet eller undersøgt og beskrevet
i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten, eller som afviger fra FORCE
Technologys beskrivelse i prøvnings- eller undersøgelsesrapporten af
produktegenskab eller af en mulig produktanvendelse.
FORCE Technology har intet erstatningsansvar for indtrufne skader, såfremt et skadevoldende produkt ikke konkret har været afprøvet af
FORCE Technology, medmindre kunden godtgør et ansvarsgrundlag og
at det skadevoldende produkt er identisk med et af FORCE Technology
konkret afprøvet og kontrolleret produkt.
FORCE Technology har intet produktansvar for indtrufne skader, medmindre skaden er forårsaget af en defekt i det skadevoldende produkt,
som var til stede på leveringstidspunktet, og som skyldes fejl eller forsømmelser begået af FORCE Technology i forbindelse med produktion
af produktet. Ansvarsbegrænsningen i punkt 5.2 og punkt 5.10 finder
tilsvarende anvendelse ved produktansvar
Hvis andre end kunden rejser krav om erstatning mod FORCE Technology begrundet i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, som
FORCE Technology i henhold til punkterne 5.1. til 5.9. har påtaget sig, er
kunden pligtig, på FORCE Technologys anmodning, at overtage sagens
førelse og kunden skal skadesløsholde FORCE Technology for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og erstatningsbeløb.
EJENDOMSRET OG OPHAVSRET
FORCE Technologys rapporter må kun offentliggøres i deres helhed og
med kildeangivelse. Anvendelse af uddrag og i citatform må kun ske efter skriftlig aftale herom.
FORCE Technology bevarer alle rettigheder til vores knowhow, teknologi, metoder, design, kode, software, interfaces, billeder, grafik, dokumentation, værktøjer, produkter, processer, patenter og andre intellektuelle rettigheder, og får ret til alle videreudviklinger, forbedringer eller
modifikationer heraf, herunder sådanne som er opstået i forbindelse
med adgangen til eller brugen heraf (under ét "FT Rettigheder").
FORCE Technology opnår alle rettigheder til data genereret af FORCE
Technology på baggrund af FT Rettighederne uanset hvordan de er opstået, og heraf udledt statistik, information og anden analyse. FORCE
Technology får ret til vederlagsfri tidsubegrænset brug til videreudvikling af egne tjenester og produkter, (herunder til machine learning) af
enhver form for data, som måtte tilhøre kunden (og heraf udledt statistik, information og anden analyse), som er opstået fra adgang til eller
brug af FT Rettighederne af - eller på vegne af – kunden, uanset hvordan
de er opstået, med respekt af fortrolighed, jf. punkt 7.
Kunden må respektere FORCE Technologys forpligtelser i henhold til lov
om arbejdstagers opfindelser.
OPLYSNINGER OG FORTROLIGHED
FORCE Technology behandler kundeoplysninger og opgaver fortroligt.
FORCE Technology kan dog oplyse kundens navn som reference, medmindre selve kundeforholdet er underlagt særskilt fortrolighedsaftale.
FORCE Technology er som GTS-institut underlagt ministerielt tilsyn, der
omfatter brugerundersøgelser af danske kunder, og FORCE Technology
oplyser til denne brug kunders virksomhedsnavn, CVR-nummer og
adresser, medmindre selve kundeforholdet er underlagt særskilt fortrolighedsaftale.
LOVVALG OG TVISTER
Aftalen er reguleret af dansk ret, dog undtaget dansk international privatret, der måtte henvise til fremmed ret. Såfremt der opstår tvist mellem kunden og FORCE Technology i forbindelse med udførelsen af en
opgave eller fortolkning af aftalen, skal tvisten, såfremt den ikke kan
løses ved forhandling mellem parterne, afgøres af Voldgiftsinstitut i København, Danmark under fortrolighed.
AKKREDITEREDE YDELSER
Akkrediterede ydelser leveres i henhold til den til enhver tid gældende
regulering om akkreditering samt i overensstemmelse med og begrænset i omfang til de relevante standarder.
FORCE Technology er underlagt tilsyn fra akkrediteringsmyndigheden,
som har pligt til fortrolighed. Kunden accepterer, at FORCE Technology
for akkrediterede ydelser giver akkrediteringsmyndigheden adgang til
kundens oplysninger for udøvelse af tilsyn.
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