September 2016

Tillæg til Salgs- og leveringsbetingelser for betonelementer
1.

Grundlag
Nærværende aftalevilkår er grundlag for tilbud/ordre,
medmindre der i tilbuddet/ordren udtrykkeligt er angivet
fravigelser fra betingelser.

6.

Øvrige leveringsforhold
Tilbuddet er baseret på, at levering sker i hele læs fra de
respektive produktionssteder – dvs. at køretøjets lasteevne
udnyttes bedst muligt (max. 30 tons). Ved mindre
udnyttelse af lasteevne debiteres dette særskilt.

For tilbuddet/ordren gælder i øvrigt følgende dokumenter:
-

2.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr 1416 af
27. december 2008 (Bekendtgørelse om bygherrens
pligter)
Gældende leverandørbrugsanvisninger.

Projekt
Endeligt projektgrundlag forudsættes modtaget i henhold
til aftalte terminer. Endeligt projektgrundlag forudsættes
modtaget i papirtryk/pdf. Relevante digitale tegninger
forudsættes modtaget i dwg format.
Projektopdateringer og revisioner efter aftalt sluttermin for
modtagelse af fyldestgørende projekt gennemses ikke og
vil kun være bindende efter nærmere aftale.
Generelt gøres opmærksom på, at projekteringsydelser er
eksklusiv godkendelse af anerkendt statiker. Tegninger
fremsendt til gennemsyn forudsættes modtaget retur inden
for 5 arbejdsdage.
I forbindelse med projekter på webhoteller er det forudsat,
at omkostninger hertil er MBE uvedkommende og disse
faktureres særskilt. For korrekt modtagelse af projekt
forudsættes det, at det endelig projekt er tilgængelig på
webhotellet til aftalt projekttermin. Rettelser til projektet
efter endeligt projektgrundlag er modtaget kræver, at der
forespørges direkte, om ændringen kan gennemføres og
hvilke konsekvenser der vil være. MBE vil ikke
automatisk opdatere projektet uden denne forespørgsel.
Såfremt projektgrundlaget ikke modtages til den aftalte tid
og i den aftalte kvalitet er køber erstatningsansvarlig for
de tab, gener, udskydelser m.v. det måtte forvolde MBE.

3.

4.

5.

Produkter
Alle produkter leveres iht. Fabrikkens standardudførelser,
specifikationer fremgår af vores website :
www.midtjydskbeton.dk
Vedrørende tolerancer for elementer henvises der til
Håndbøgerne ”Hvor går grænsen” udgivet af dansk
byggeri (www.tolerancer.dk)
Sanktion ved forsinkelse
Ved dokumenterede udgifter fra bygherrens side, iht.
AB 92 § 25 stk. 2, er der aftalt en dagbod på 1 promille af
kontraksummen ekskl. moms. Forsinkelse beregnes pr.
arbejdsdag på slutterminen. Eventuelle finish arbejder
regnes ikke som sanktionsberettigede.
Mangler
Såfremt elementerne ved risiko-overgang er fejlbehæftede
eller beskadigede, skal dette straks anmærkes skriftligt til
MBE ved tydelig angivelse af elementnummer og
placering i bygværket. MBE har udbedringsret.
Ved eventuelle reklamationer fra montagearbejdet eller
andre efterfølgende arbejder, kan MBE kun blive stillet
økonomisk ansvarlig, såfremt der forlods, før evt.
udbedringsarbejde, ventetid eller lignende, er tiltrådt en
aftaleseddel med MBE som medunderskriver.
Reklamation skal være modtaget før overdragelse til
anden entreprenør.
MBE kan maksimalt hæfte i forhold til vores gældende
produktansvarsforsikring.

Det forudsættes, at levering kan ske successivt, således at
de lastede trailere kan stilles (trailer drop) på
byggepladsen (gerne inden for kranens arbejdsområde), og
traileren afhentes i forbindelse med efterfølgende levering.
Det forudsættes at der er lagerplads på byggepladsen til
”trailerdrop” i nødvendigt omfang.
Det forudsættes at der er anvises lagerplads i umiddelbar
nærhed (<5km fra leverings adresse) og at dette er uden
omkostninger for MBE.
Evt. afbrydelser i aflæsningsflowet, der medfører at
transportmateriel stilles eller afhentes på byggepladsen
uden kombinationsmulighed, debiteres særskilt.
Vente/aflæsningstid for lastbil/chauffør – udover 1 time
fra ankomst – afregnes pr. påbegyndt halve time iht.
Prisliste.
Elementerne læsses som udgangspunkt under hensyntagen
til montagerækkefølge, produktions- og transporttekniske
forhold.
Leveringstidsplan og montagerækkefølge skal oplyses
senest 2 uger efter aftalt projekttermin. Leveringsplan for
læs skal være MBE i hænde senest 3 uger før levering.
Endelig afkald af elementer skal, af hensyn til
kørselsplanlægningen, ske senest kl. 7.00 min.
5 arbejdsdage før leveringsdagen. Ved kørsel til Sjælland,
kl. 7.00 min. 10 dage før leveringsdagen. Ved
specialtransporter (der kræver særlig tilladelse) aftales
særskilt afkaldstid. Ved senere afkald kan leveringstiden
ikke garanteres.
Ændring af leveringsdag eller tidspunkt mindre end 5
arbejdsdage før levering, men senest dagen før levering kl.
12.00, medfører et tillæg pr. gang pr. leverance iht.
prisliste.
Ændring eller aflysning af leveringsdag eller tidspunkt
senere end kl. 12.00 dagen før levering, medfører et tillæg
pr. gang pr. leverance iht. prisliste. Såfremt elementerne er
læsset op eller allerede undervejs, påløber der desuden en
fragtomkostning, svarende til den normale fragt.
Leveringstidspunktet fastsættes normalt til hverdage
(man.-fre.) mellem kl. 7.00 og 15.00. Er leveringsstedet
omfattet af ”spærretid”, skal levering aftales nærmere.
Levering udenfor nævnte tidsrum/dage aftales nærmere,
og et tillæg skal påregnes iht. Prisliste.
Hvis afkaldte elementer udskydes i mere end 5 dage i
forhold til det aftalte leveringstidspunkt påløber der
omkostninger ved evt. oplagering på mellemlager iht.
prisliste.
Montagekontrol
Køber skal ved overtagelsen af elementer på vogn
skriftligt kvittere for modtagelsen samt ankomsttid.

