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Hvilke forholdsregler bør medlemmer af Danske Havnevirksomheder tage før brug af
DHAB 2016?
Danske Havnevirksomheder opfordrer medlemmer til at tage hånd om de nedenstående punkter i
forbindelse med brug af DHAB 2016:
1) Sørg for at sikre sig en accept fra den enkelte medlemsvirksomheds forsikringsselskab af dækning i
forhold til DHAB 2016 og den standardhenvisning, som anvendes ved kontraktindgåelse.
Medlemmer bør desuden sikre sig, at et forsikringsselskab også dækker et evt. ansvar og erstatningskrav i
tilfælde, hvor en domstol måtte komme frem til, at der skulle have været henvist til et andet sæt af
forretningsbetingelser (DSAF & NSAB, se nedenfor i punkt 4), end det er sket.
Bemærk, at et forsikringsselskabs accept og dækning i forhold til DHAB 2007 formentlig ikke
er tilstrækkeligt til at sikre den fornødne ansvarsdækning efter de nye DHAB 2016.
Accept af de nye DHAB 2016 og den tilhørende standardhenvisning bør derfor indhentes fra
forsikringsselskabet forud for anvendelse af DHAB 2016. Indtil man har denne accept, bør man
fortsat anvende DHAB 2007.
2) Sørg for at sende DHAB 2016 til eksisterende kontrakt- og kunderelationer for at gøre opmærksom på de
nye betingelser og indhente samtykke til at bruge dem i evt. eksisterende kontrakter
3) Sørg for at lægge DHAB 2016 til grund ved indgåelse af nye kontrakter og kundeforhold – under
forudsætning af forsikringsselskabets accept, jf punkt 1. Send gerne DHAB 2016 til nye kunder.
4) Sørg for at indsætte en standardhenvisning på brevpapir, fakturaer, følgesedler, e-mails mv. samt at
lægge henvisningen på virksomhedens hjemmeside, så de tydeligt er tilgængelige.
Det anbefales meget kraftigt at huske standardhenvisningen i al relevant korrespondance. Domstolene
har afsagt domme, der fratager virksomheder muligheden for at ansvarsbegrænse, hvis de ikke har gjort
tilstrækkeligt opmærksom på deres forretningsbetingelser. Domstolene har dog også tidligere accepteret
sådanne standardhenvisning til de aftalte forretningsbetingelser mellem to parter. Det betyder, at
standardhenvisninger vurderes at sikkerhed for medlemmerne i forbindelse med en evt. retssag ved
domstolene.
Bemærk at DHAB 2007 ikke indeholdt nogen afgrænsning til de opgaver, som er omfattet af NSAB 2000
(Nordisk Speditørforbunds Almindelige Betingelser) eller DSAF (Almindelige Forretningsbetingelser for
medlemmer af Danmarks Skibsmæglerforening). Derfor indeholdt standardhenvisningen til DHAB 2007
refererencer til både DHAB 2007, DSAF og NSAB 2000.
I DHAB 2016 er opgaver, som er omfattet af DSAF og NSAB, i stedet lagt ind under DHAB 2016 § 2.
Derfor er henvisningen til de øvrige aftalegrundlag udeladt fra standardhenvisningen til DHAB 2016.
Dette gør også standardhenvisningen lettere at forstå.
Det er dog fortsat op til det enkelte medlem at afgøre og aftale, om en opgave eller dele heraf falder ind
under anvendelsesområdet for DHAB 2016, DSAF, NSAB 2015 eller NSAB 2000. Bemærk at de
elektroniske versioner af DHAB 2016, DHAB 2007, DSAF, NSAB 2015 og NSAB 2000 kan findes og
downloades fra Danske Havnevirksomheders hjemmeside, www.dkhv.dk
Også standardhenvisningerne kan findes på hjemmesiden.

