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Deltag i kurset og bliv klogere på nogle af de erhvervsretlige 

spørgsmål, du møder i din hverdag. 

 

Kursusbeskrivelse 

På kurset gennemgås mange af de forhold, som de fleste støder på 

i forbindelse med aftaler om køb og salg af varer mv. Udover eksper-

tise fra advokater i Dansk Erhverv, er der inviteret eksterne eksper-

ter, som vil fortælle om produktansvar og transportret mv. 
 

I starten af 2022 vil der blive udbudt et nyt modul for BITVAs med-

lemsvirksomheder, hvor emner vil være: Code of Conduct, GDPR, 

compliance, konkurrenceret samt operationel leasing. 

 

Tilmelding 

Tilmeld dig og dine kolleger til kurset i enten Glostrup eller Vejle på 

BITVAs hjemmeside. Sidste tilmeldingsfrist er den 6. august 2021. 

Kurset gennemføres kun ved min. 12 tilmeldte. 
 

Det er gratis at deltage i kurset, dog vil der blive opkrævet et no-

show-gebyr på 500 kr., hvis der ikke meldes afbud senest 18. august. 
 

Det vil være muligt at deltage via Teams, hvis du kun ønsker at være 

med på en begrænset del af kursets program. Deltager du hele dage, 

opfordrer vi dog til, at du deltager fysisk, så vi kan få de gode dialo-

ger i lokalet med fuld puls. 
 

Der er gratis parkering ved begge lokationer. 

 

Send gerne spørgsmål til os inden kurset 

Konkrete juridiske spørgsmål må meget gerne sendes til sekretaria-

tet på kontakt@bitva.dk, så de kan indgå i oplæggene. 

PROGRAM 
 

9:00 - Aftaleindgåelse - hvordan sikrer jeg mig, 

at mine betingelser gælder? Hvem har ansvaret 

for, at kunden udfylder sin ordre korrekt? 

v/ Advokat Sven Petersen, Dansk Erhverv 
 

9:45 - Hvor slem er købeloven for mig som sælger, 

hvis jeg ikke har salgs- og leveringsbetingelser? 

v/ Advokat Christian Lund Hansen, Dansk Erhverv 
 

10:15 – Kaffepause 
 

10:30 - Produktansvar – hvad dækker det over og 

hvordan er samspillet med ansvarsforsikringen? 

ORGALIME og NL 17 

v/ Cand.merc.jur. Daniel Pihl, Willis Towers Wat-

son 
 

12:00 – Frokost 
 

12:30 – Kort indførsel i transportret, vareforsik-

ring og INCOTERMS 

v/Advokat Rasmus Køie, Danske Speditører 
 

13:15 – Kaffepause 
 

13:30 – Nordiske speditørbetingelser (NSAB) - 

hvornår bruges de? 

v/ Advokat Rasmus Køie, Danske Speditører 
 

14:00 – Afsluttende spørgsmål 
 

14:30 – Tak for i dag 

INVITATION TIL BITVA 

JURAKURSUS 2021 
Scandic Glostrup den 31. august 2021 eller 

Scandic Vejle den 8. september 2021 

Det er også muligt at tilgå enkelte programpunkter 

via TEAMS. 
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